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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 
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ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบาย และขอ้ปฏิบตัิต่าง ๆ ที�บุคลากรของบริษทั อนัไดแ้ก่ 
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1. คณะกรรมการบริษ ัท  ผู ้บริห าร  และพนักง านทุกคนจะนํ าหล ักการสําคัญ 

ในการกํากบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัท ั�ง 5 ประการ คือ สิทธิของผูถ้อืหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้

อย่ า ง เท่ า เทียมกัน  บทบาทของ ผู ้มีส่ วน ได ้เ สีย  การ เ ปิด เผยข อ้มู ลและความ โป ร่ ง ใส  
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ของบรษิทั เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏบิตั ิควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทั 

3. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูน้ําในเรื�องจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิงาน

ตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั และสอดส่องดูแลเรื�องการจัดการแกไ้ขปัญหา 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั (ดูในภาคผนวก) 
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และมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารสูงสุดออกจากกัน 

อยา่งชดัเจน 
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มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษทั 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจึงไดก้ําหนดมาตรฐาน 

ทางจรยิธรรมโดยใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืปฏิบตัิเป็นค่านิยมร่วมของ

บริษ ัทควบคู่ ไปกับขอ้บงัคับและระเบียบของบริษ ัท เพื� อใหก้ารบริหารและการปฏิบ ัติง าน  

มคีวามโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และมปีระสทิธิภาพ ดงันี�  

1. ยดึม ั �นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. มจีิตสาํนึกที�ด ีซื�อสตัย ์สุจริต และรบัผดิชอบ 

3. ยดึถอืประโยชนข์องบรษิทัเป็นสาํคญั และไม่มผีลประโยชนท์บัซอ้น 

4. ประพฤติปฏบิตัใินสิ�งที�ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

5. ปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สียอยา่งทดัเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

6. เปิดเผยขอ้มลูที�สาํคญัอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

7. มุ่งผลสมัฤทธิ�ของงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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ที�มีคว ามเหมาะสม รวมท ั�งดํา เนินการ เพื� อ ให ม้ ั �น ใจว่ าระบบบ ัญชี ร ายง านทางการเงิน  

และการสอบบญัช ีมคีวามน่าเชื�อถอื 

7. คณะกรรมการบริษ ัทอาจแต่งตั�ง คณะอนุกรรมการขึ� นตามความ เหม าะสม  

เพื�อช่วยพจิารณากล ั �นกรองงานที�มคีวามสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

8. คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้ีการประเมินผลงานประจําปีของท ั�งคณะ เพื�อใชเ้ป็นกรอบ 

ในการตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ที�ของคณะกรรมการบรษิทัใหก้ารทาํงานเกดิประสทิธิผลมากยิ�งขึ�น 

9. คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ท ั�งในเรื�องทางการเงิน

และที�ไม่ใช่เรื�องทางการเงนิอยา่งเพียงพอ เชื�อถอืได ้และทนัเวลา เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ขอ ง บริ ษ ัท ได ้ร ับ ส า ร สน เ ทศ อย่ า ง เท่ า เ ทียม กัน  ร วมท ั�ง จ ัด ใ ห ม้ี ฝ่ า ยประ ช าส ัม พ ัน ธ์ 

และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื�อรบัผดิชอบการใหข้อ้มูลแก่นกัลงทนุ และประชาชนท ั �วไป 

10. คณะกรรมการบริษ ัทจะจัดใหม้ีระบบที�สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์ร ัปช ั �น 

ที�มีประสิทธิภาพ เพื�อใหม้ ั �นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและใหค้วามสําคัญกับการต่อตา้น 

การทจุรติคอรร์ปัช ั �น รวมท ั�งปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �น 

11. คณะกรรมการบริษทัจะดาํเนินการใหผู้ถ้อืหุน้บริษทัไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเท่าเทยีมกนั  

มสีทิธิในการเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศ และมช่ีองทางที�เหมาะสมในการสื�อสารกบับรษิทั 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 1/2558 ไดม้ีมติอนุมตัิคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ 

ที�ดี และมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจฉบบันี�  โดยใหม้ีผลบงัคบัใช ้

ต ั�งแต่วนัที� 26 กมุภาพนัธ ์2558 เป็นตน้ไป 

 

 

 

นายชาล ีโสภณพนิช นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

 ประธานกรรมการ  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 



คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 5

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป

5 
 

บททั �วไป 

1. วิสยัทศัน์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

1.1  วิสยัทศัน์ 

การเป็นบริษ ัทช ั�นนําในการพ ัฒนา และใหบ้ริการเ ช่าโรงงานและคลงัสินค ้า 

ที�มคีุณภาพระดบัสากลโดยคาํนึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั และใหผ้ลตอบแทนที�ดีที�สุด 

แก่ผูล้งทนุ 

1.2 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

เป็นผูน้าํในอาเซยีนในการพฒันาและใหบ้รกิารเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�มีคุณภาพ

ระดบัสากลภายในปี 2563 และการรกัษาตาํแหน่งการเป็นผูน้ําดา้นการก่อสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

เพื�อใหเ้ช่าที�มคีุณภาพระดบัสากลในประเทศไทยควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจร โดยคํานึงถึง

ความตอ้งการของลูกค ้าเ ป็นสําคัญ และบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเพื�อประโยชน์ 

ของผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย 
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2. ค่านิยม 

T : Teamwork ร่วมกนัทาํงาน 

I : Integrity ดว้ยปณิธานความโปร่งใส 

C : Customer focus ใส่ใจเพื�อลูกคา้ 

O : 
Operational excellence with 

sense of ownership  

ลํ�าหนา้ดา้นปฏบิตัภิารกจิ ดว้ยจิตของ

การเป็นเจา้ของกจิการ 

N : Number one เป็นที�หนึ�งในทุก ๆ ดา้นที�เราทาํ 

3. หลกัปฏิบตัิและกลไกเกี�ยวกบัคู่มือการกํากบัดูแลกิจการที�ดี และมาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

บุคลากรของบริษทัตอ้งศึกษาหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี และมาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยละเอียดถี�ถว้น และปฏิบตัิตามโดยถอืเป็นวนิยั 

ในการปฏบิตังิาน ผูล้ะเวน้ยอ่มถกูสอบสวนและลงโทษทางวนิยัตามความเหมาะสม อาจถงึข ั�นลงโทษ

ใหไ้ลอ่อก และอาจถกูดาํเนินคดตีามกฎหมายในกรณีที�การกระทาํนั�นผดิกฎหมาย 

ท ั�งนี�  ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�นทุกฝ่ายงานมีหนา้ที�รบัผิดชอบกาํกบัดูแล และสนบัสนุน

ส่งเสริมใหพ้นักงานในบงัคับบญัชาปฏิบตัิตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดี และมาตรฐาน 

ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัอยา่งท ั �วถงึ 

ในกรณีที�มีการฝ่าฝืนหรือละเวน้การปฏิบตัิตามคู่มือฉบบันี�  ใหว้ินิจฉัยตามลกัษณะ 

ของการฝ่าฝืน การจงใจหรือเจตนา การหลกีเลี�ยงจริยธรรม หรือความสาํคญัผิด มูลเหตุจูงใจ 
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ความสําคัญและระดบัตําแหน่งหนา้ที�ของผูฝ่้าฝืน อายุ ประวตัิ และความประพฤติในอดีต

สภาพแวดลอ้ม ผลรา้ยอนัเกดิจากการฝ่าฝืน หรอืเหตอุื�นอนัควรจะนาํมาประกอบการพจิารณา 

บุคลากรของบริษทัพึงระลึกเสมอว่า เราไม่อาจกําหนดทุกพฤตกิรรม ทุกเหตุการณ์ และ 

ทกุสถานการณ์ท ั�งหมดไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หากบุคลากรของบริษทั

ประสบปญัหาในการตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิงานที�มิไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั  

ใหต้ ั�งคาํถามเกี�ยวกบัการกระทาํนั�นกบัตนเอง ดงัต่อไปนี�  

• การกระทาํนั�นขดัต่อกฎหมายหรือไม ่

หากขดัต่อกฎหมาย ใหยุ้ติ 

• การกระทาํนั�นขดัต่อนโยบายของบรษิทัหรือไม่ 

หากขดัต่อนโยบาย ใหยุ้ติ 

• การกระทาํนั�นขดัต่อค่านิยมหรอืวฒันธรรมของบริษทัหรอืไม ่

 หากขดัต่อค่านิยมหรือวฒันธรรม ใหยุ้ติ 

• การกระทาํนั�นสง่ผลเสยีต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีของบริษทัหรือไม ่

 หากสง่ผลเสีย ใหยุ้ติ 

• การกระทาํนั�นสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัหรอืไม่ 

 หากสง่ผลเสียต่อภาพลกัษณ์ ใหยุ้ติ 

• การกระทาํนั�นจะก่อใหเ้กดิแนวปฏิบตัิที�ไม่ดใีนอนาคตหรือไม่ 

 หากก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิี�ไม่ด ีใหยุ้ติ 

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตดัสินใจไดว้่าการตดัสินใจของตนนั�นถูกตอ้งหรือไม่ ควรหารือ

ผูร่้วมงาน ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น หรือกรรมการแลว้แต่กรณี ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที� 

ใหค้าํแนะนาํในข ั�นตน้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืสอบถามไดท้ี�กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบรษิทั 
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การกาํกบัดูแลกจิการที�ดีของบริษทั 

ความหมาย 

การกํากับดูแลกิจการที�ดี หมายถึง การจัดโครงสรา้ง และกลไกการบริหารจัดการ 

ภายในบริษทั เพื�อเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ 

โดยมีวตัถปุระสงคท์ี�สาํคญัในการสรา้งประโยชนท์ี�เหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้โดยคาํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี

โดยรวม 

การจดัโครงสรา้งและกลไกการบริหารจดัการดงักล่าวตอ้งสะทอ้นหลกัการสาํคญัต่อไปนี� 

1. สทิธิของผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สีย (Role of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั (Responsibilities of the Board) 

ความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

1. เสริมสรา้งระบบบริหารจัดการที�ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัด เจน เป็นสากล  

ซึ�งจะช่วยใหบ้ริษทัมีศักยภาพในการแข่งขนั ป้องกนั และขจัดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ที�อาจเกดิขึ�น 

2. สรา้งความเชื� อม ั �นแ ก่ผู ล้งทุนท ั�งภ ายในและภายนอกประเทศโดยสนับสนุน 

ใหม้กีารสื�อสารระหวา่งบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี และมสี่วนในการเพิ�มมูลค่าหุน้บรษิทั 
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3. เป็นเครื�องมือในการวดัผลการดาํเนินงานของบริษทั และตรวจสอบการทาํงานต่าง ๆ 

เพื�อปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธิภาพยิ�งขึ�น 

4. สรา้งกรอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ทกุฝ่าย รวมท ั�งเป็นการสรา้งพนัธะผูกพนัเพื�อใหฝ่้ายบรหิารใชอ้าํนาจภายในขอบเขตที�กาํหนด 

แนวปฎบิตัทิี�ดีตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดขีองบรษิัท 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

ผู ้ถือหุ ้น ย่อมมีสิท ธิ ใน ฐ านะ เจ ้า ของ บริษ ัท  มีสิ ทธิ เ ข ้า ร่ ว มประ ชุม ผู ้ถือหุ ้น 

เพื�อกาํหนดทศิทางการดาํเนินการของบริษทัผ่านคณะกรรมการบริษทัที�ผูถ้อืหุน้เลอืกเขา้มาทาํหนา้ที� 

หรือตดัสินใจเรื�องที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษทั การประชุมผูถ้ือหุน้จึงเป็นเวทสีําคัญ

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ในการแสดงความคิดเหน็ ซกัถาม และลงมติตดัสินใจดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการ 

ดงันั�น ผูถ้ือหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบที�จะเขา้ร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสําหรบัการพิจารณา และ

รบัทราบผลการลงมต ิ

1.1 บรษิทัตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ที�มลีกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิในการเขา้ถงึสารสนเทศ

ของบริษทั เช่น ผูถ้ือหุน้ตอ้งไดร้บัขอ้มูล ข ั�นตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้และขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาอย่างครบถว้นเพียงพอ ผูถ้อืหุน้ตอ้งมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณา

ขอ้มูลก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัสาํหรบัวาระปกต ิ

และอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพิเศษตามขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัตอ้งมีช่องทางที�หลากหลาย 

เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี�ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบริษ ัทตอ้งอํานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ือหุน้ สถานที� 

จดัการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรบัจํานวนผูถ้อืหุน้ อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

และไม่ไกลเกนิไปจนเป็นอปุสรรคต่อการเดนิทาง 
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1.3 บรษิทัตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ที�มีลกัษณะเป็นการจํากดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

ของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิธิ

ซ ักถามขอ้สงส ัย เสนอความคิด เห็น ต่อที�ประชุม และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม  

ประธานที�ประชมุควรจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และส่งเสริมใหม้ีการแสดงความเหน็และซกัถาม

ในที�ประชมุ 

1.4 ผูถ้อืหุน้มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนแยกสาํหรบัแต่ละระเบยีบวาระที�เสนอ การลงมติ

ตอ้ง เลือกใชว้ิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที�โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

สามารถแสดงผลการลงมตไิดร้วดเรว็ และผูถ้อืหุน้มสีทิธิทราบผลการลงมตอิยา่งทนัทว่งท ี

1.5 กรรมการบริษทั อนุกรรมการ และเลขานุการบริษทั ควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

ทุกคร ั�งหากไม่ติดภารกิจที�ส ําคัญ เพื� อตอบขอ้ซ ักถามและร ับฟังความคิด เห็นของผู ถ้ือหุน้  

ผูบ้รหิารระดบัสูงควรเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อตอบขอ้ซกัถามเช่นกนั 

1.6 ผูถ้อืหุน้มสีทิธิในการพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจํา

ทุกปี ท ั�งที�เ ป็นตัว เงิน  และ/หรือมิใช่ต ัวเงิน  เ ช่น ค่ าตอบแทนประจํา เบี� ยประชุม โบนัส  

และสทิธิประโยชนอ์ื�น ๆ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไม่คํานึงถงึเพศ อายุ เชื�อชาติ สญัชาต ิ

ศาสนา ความเชื�อ ความคิดเหน็ทางการเมือง หรือความพิการ และแมผู้ถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุ ผูถ้อืหุน้ยอ่มมสีทิธิมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�นเขา้ร่วมประชมุแทนได ้

2.1 ผู ถ้อืหุน้ท ุกรายย ่อมม ีส ิทธ ิไดร้ บัขอ้มูลหร ือเอกสารเป็นภาษาไทย หร ือ

ภาษาองักฤษสาํหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที�ส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้ชาวต่างชาติตอ้งแปล 

เป็นภาษาองักฤษ 
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2.2 ผูถ้อืหุน้ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะใหผู้อ้ื�นมาประชุม และลงมติแทนผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้

อาจมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งมาประชุมและลงมติแทนก็ได ้โดยผูถ้อืหุน้มีสิทธิ

ไดร้บัประวตัแิละขอ้มูลการทาํงานของกรรมการอสิระทา่นนั�นอยา่งครบถว้นเหมาะสมในการพจิารณา 

2.3 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งนอ้ยใชส้ิทธิของตนเองเสนอวาระ

การประชมุเพิ�มเติม หรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการ ท ั�งนี�  การขอเพิ�มวาระการประชุม

หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบหรือขอ้บงัคับ 

ของบรษิทั 

3. บทบาทต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ยอ่มเกี�ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ตั�งแต่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังาน เจา้หนี�  ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ไปจนถงึชมุชน โดยแต่ละฝ่ายย่อมมีความตอ้งการและ

มีผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั ดงันั�นการปฏิบตัิต่อแต่ละฝ่ายจึงตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายที�เหมาะสม

และเป็นธรรม 

3.1 บรษิทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุม่อยา่งพอเพยีง 

3.2 บริษทัมุ่งม ั �นในการพฒันาสินคา้และบริการใหด้ียิ�งขึ�น และกําหนดค่าตอบแทน

สาํหรบัสนิคา้และบรกิารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระทาํการใดอนัเป็นการเอาเปรียบลูกคา้ 

นอกจากนี�บรษิทัจะดาํเนินธุรกจิอยา่งเป็นธรรมและไม่เอาเปรยีบคู่คา้ โดยถอืเอาประโยชน์ของบริษทั

เป็นที�ต ั�ง 

3.3 บรษิทัตอ้งคาํนึงถงึสวสัดภิาพของพนกังานของบริษทั ไม่เอาเปรียบในการทาํสญัญา

จา้งงาน มีการกําหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัศักยภาพเพื�อกระตุน้ใหพ้นักงานของบริษ ัท 

มีแรงจูงใจในการทาํงาน มีการฝึกอบรม และใหก้ารศึกษาเพิ�มเติมเพื�อเพิ�มศกัยภาพของพนกังาน  

มีสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สรา้งวินัยในการทาํงาน  
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ไดร้บัการเอาใจใส่ดูแลอยา่งท ั �วถงึ มแีผนชดเชยที�ดหีากมเีหตใุหพ้นกังานของบริษทัตอ้งยุติการทาํงาน

ดว้ยสาเหตใุดกต็าม 

3.4 บริษทัตอ้งมหีน่วยงานที�รบัผิดชอบต่อสงัคมเพื�อใหก้ารช่วยเหลอื สนบัสนุน และ

สรา้งประโยชนแ์ก่ชมุชนและสงัคมในภาพรวม มแีผนการในการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มที�อาจเกิดจากธุรกิจของบริษทั และมีการวางแผนแกไ้ข

อยา่งย ั �งยนื 

3.5 คณะกรรมการควรจดัใหม้ช่ีองทางที�ผูม้สี่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/รอ้งเรียน

ต่อคณะกรรมการไดโ้ดยตรงในเรื�องที�อาจมีปัญหา พรอ้มระบุรายละเอียดช่องทางในการติดต่อ 

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที�ส ําคัญอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นยาํ และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง เพื�อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียใชป้ระกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยขอ้มูลเป็นด ัชนีชี� วดั 

ความโปร่งใสในการดาํเนนิงานประการหนึ�งซึ�งเป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งความเชื�อม ั �นแก่นกัลงทุน

ถงึความซื�อสตัยส์ุจรติในการดาํเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดาํเนินงาน  

4.1 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�ในการเปิดเผยสารสนเทศ ท ั�งที�เป็นสารสนเทศ 

ทางการเงิน และที�ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื�อถือได ้และทนัเวลา เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้และ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษ ัท ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามที�กําหนดโดยกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั และหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัควรจดัทาํและปรบัปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซต์

อยา่งสมํ �าเสมอ ใหม้คีวามครบถว้น รวดเรว็ ทนัสถานการณ์เพื�อใหแ้น่ใจว่าผูถ้อืหุน้สามารถหาขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม และติดต่อกบัฝ่ายงานที�รบัผิดชอบการใหข้อ้มูลไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ 
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4.2 จัดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการดําเนินงาน และผลงานของบริษทั 

อย่างสมํ �าเสมอ และมีประสิทธิภาพ ที�เป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

และสาธารณชน ขจัดความเขา้ใจที�ผิด รวมท ั�งมีฝ่ายนักลงทุนส ัมพนัธ์ท ําหนา้ที�ประสานงาน 

กบันกัลงทนุสถาบนั นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูถ้อืหุน้ของบริษทั ในการใหข้อ้มูลการดาํเนินงาน

และการลงทนุของบรษิทั ดว้ยช่องทางการตดิต่อที�สะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้า่ย 

4.3 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจัดใหม้ีการทาํงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และรายงาน 

การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี พรอ้มท ั�งรายงานประจาํปีของคณะกรรมการเสนอต่อที�ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

4.4 ในรายงานประจํา ปี บริษ ัทตอ้งจัดทํารายงานผลประกอบการของบริษ ัท  

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชี คําอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และ

รายงานการกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

และ/หรืออนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบจํานวนครั�งของการประชุมคณะกรรมการและ /หรือ

คณะอนุกรรมการในแต่ละปี 

4.5 คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษทั  

ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกําหนดใหร้ายงาน 

การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วใหท้ี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยผูม้ีความรู ้ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ 

ที�สามารถเอื� อประโยชน์แก่บริษทัไดเ้ป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเต็มที�ในการปฏิบตัิ

หนา้ที�ตามความรบัผิดชอบ คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตั�งจากผูถ้อืหุน้ เพื�อกํากบัดูแลแนวทาง

ดาํเนินงานของบริษทั แต่งตั�งฝ่ายบริหารเพื�อรบัผิดชอบการดาํเนินธุรกิจ แต่งตั�งคณะอนุกรรมการ
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เพื�อรบัผิดชอบเฉพาะเรื�องที�ไดร้บัมอบหมาย และแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ั�งแต่งตั�ง

เลขานุการบรษิทัรบัผดิชอบการดาํเนินการประชมุและการปฏบิตัติามกฎหมาย 

5.1 องคป์ระกอบ คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ และการแต่งตั�ง 

คณะกรรมการภายใตก้ารนําของประธานกรรมการตอ้งมีภาวะผูน้ํา และสามารถ

ควบคุมการดาํเนินการของฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่งต่อเนื�องเพื�อใหเ้กดิประสิทธิภาพและประสทิธิผล และ

บรรลุเป้าหมายที�เป็นหวัใจในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั โดยสามารถสรา้งและเพิ�มมูลค่าการลงทนุ

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�น ๆ 

5.1.1 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 ทา่น ในจํานวนนี�ตอ้งมี

กรรมการอสิระไม่ตํ �ากวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการที�มอียู ่ท ั�งนี�ควรจะมีกรรมการอิสระที�มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ใหม้ากที�สุดเทา่ที�จะเป็นไปได ้

5.1.2 คณะกรรมการประกอบดว้ยผูม้ีความรูแ้ละความเชี�ยวชาญที�จําเป็น 

ในการบริหารกิจการของบริษทั นอกจากนี� ควรประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชีและการเงิน 

อยา่งนอ้ย 1 ทา่น 

5.1.3 กรรมการแต่ละท่านตอ้งมีคุณสมบ ัติ  และไม่มีล ักษณะต ้องหา้ม 

ตามกฎหมายว่าด ว้ยบริษ ัทมหาชนจํากัด  และตามกฎหมายว่าด ว้ยคุณสมบ ัติมาตรฐ าน 

สําหรบักรรมการ และไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดร้บัความไวว้างใจ 

ใหบ้ริหารจัดการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ ตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5.1.4 การแต่งตั�งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยคณะกรรมการ 

สรรหาเป็นผูเ้ริ�มตน้การสรรหา และเสนอชื�อบคุคลใหม่ที�มีคุณสมบตัเิหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั เมื�อไดร้ายชื�อแลว้ใหเ้สนอรายชื�อต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอที�ประชุม 
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ผูถ้ือหุน้เพื�อลงมติแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ต่อไป ท ั�งนี�  คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัิการแต่งตั�ง

กรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลงเพราะสาเหตอุื�น นอกจากการออกตามวาระ 

5.1.5 กรรมการที�ไดร้ ับการแต่งตั�งใหม่ควรไดร้บัการปฐมนิเทศและขอ้มูล 

ที�มคีวามจาํเป็น เพื�อเป็นประโยชนต่์อการปฏบิตัิหนา้ที�กรรมการบริษทั ภายในเวลาสามเดือนนบัจาก

ที�ไดร้บัการแต่งตั�ง 

5.1.6 มีการเ ปิด เผยประว ัติของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

5.2 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

กรรมการตอ้งวนิิจฉยั แสดงความคิดเหน็ และออกเสียงในกิจการที�คณะกรรมการ

มีอาํนาจหนา้ที�ตดัสินใจ หากการตดัสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหนา้ที� 

การงานหรอืครอบครวัหรอืมส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องนั�น ยอ่มบดิเบอืนการตดัสินใจใหต้ดัสินเขา้ขา้งตนเอง 

คนใกลช้ิด หรือเพื�อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื�องที�ตอ้งคาํนึงถึง

อย่างยิ�ง เพื�อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ และบริษ ัท กรรมการที�ขาดความเป็นอิสระ 

ไม่ควรทาํหนา้ที�ตดัสนิใจ 

5.2.1 เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัภายใตก้ารนําของประธานกรรมการบริษทั  

มภีาวะผูน้าํและสามารถควบคุมการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

บริษทัจึงควรจัดใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ระหว่างประธานกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุด 

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

5.2.2 กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอ 

ที�จะสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระรกัษาประโยชน์ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง เขา้ประชุมโดย

สมํ �าเสมอ 
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5.2.3 กรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหล ักทร ัพย์และตลาดหล ักทร ัพย์ และตลาดหล ักทร ัพย ์

แหง่ประเทศไทย (ดูในภาคผนวก) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

และดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือ

บริษทัอื�นซึ�งมีผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั นอกจากนี� ยงัตอ้งสามารถใหค้วามคิดเห็น 

ในการประชมุไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

5.3 บทบาท หนา้ที� ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ เปรียบเสมือนตัวแทนของผู ้ถือหุ น้  เ ป็น ผู ้กําหนดทิศทาง 

การเจริญเติบโตและตดัสินใจเรื�องสําคญัของบริษทั คณะกรรมการจึงตอ้งทาํหนา้ที�ในการดูแล

ผลประโยชนข์องทกุฝ่าย ดูแลการทาํงานและผลประกอบการของฝ่ายจดัการ การบริหารความเสี�ยง 

รวมท ั�งการกาํหนดค่าตอบแทน 

5.3.1 กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกิจ

ของบรษิทั 

5.3.2 ปฏบิตัหินา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ตลอดจนมตทิี�ประชุมของผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั 

และมคีวามรบัผดิชอบที�เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย 

5.3.3 คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดวสิยัทศัน ์

ทศิทาง และกลยุทธ์ของบริษทั โดยร่วมกนัทบทวนวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยุทธ์ของบริษทัทุก ๆ 

 5 ปี มีการแสวงหาขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางดงักล่าว รวมถึงมีการพิจารณา 

ถงึประเดน็ความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น เพื�อใหม้ ั �นใจไดว้า่ผูบ้รหิารจะสามารถนําวสิยัทศัน์ ทศิทาง และ

กลยุทธท์ี�กาํหนดขึ�นไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 
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5.3.4 กําหนดนโยบายและทิศทางการดํา เนินงานของบริษ ัท และกํากับ

ควบคุมดูแลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการเป็นไปตามนโยบาย และระเบยีบของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ภายใตก้ารกํากบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 

และความม ั �งคั �งสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5.3.5 เป็นผูน้ําและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานที�ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการที�ดขีองบรษิทั 

5.3.6 เป็นแบบอย่างในการเพิ�มเติมความรูค้วามสามารถ เพื�อใหก้ารปฏิบตัิงาน 

ในฐานะกรรมการบรษิทัมศีกัยภาพมากขึ�น โดยบริษทัมีการสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรือ

สมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

5.3.7 ดาํเนินการใหบ้ริษทัมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การสอบบญัช ี

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�มปีระสทิธิผลและเชื�อถอืได ้

5.3.8 จัดใหม้ีการพิจ ารณาปัจจัยเสี� ยงสําคัญที�อาจ เกิด ขึ� น  และกําหนด 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี�ยงด ังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบหรือ

กระบวนการที�มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี�ยง รวมถงึการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

ที�อาจจะเกดิขึ�นจากความเสี�ยงดงักลา่ว 

5.3.9 จดัใหม้ีการปนัผลกาํไรเมื�อบริษทัมีกาํไรพอสมควรและไม่มีขาดทุนสะสม 

โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัแผนการลงทนุรวมท ั�งกระแสเงนิสดของบรษิทั 

5.3.10 สอดส่องดูแลและจัดการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ที�อาจจะเกิดขึ�น รวมถึงรายการที�เกี�ยวโยงกนั และใหค้วามสาํคัญกบัการพิจารณาธุรกรรมหลกั 

ที�มคีวามสาํคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม 

5.3.11 กรรมการที�เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื�น มีความพรอ้มที�จะใช ้

ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากาํหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใชท้รพัยากร 

19 
 

การแต่งตั�งกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มที�จะคัดคา้น 

การกระทาํของกรรมการอื�น ๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที�มีความเหน็ขดัแยง้ในเรื�องที�มีผลกระทบ 

ต่อความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

5.3.12 รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” 

ต่อบรษิทัตามเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนด 

5.3.13 หากกรรมการไดร้ ับทราบขอ้มูลภายในที�เ ป็นสาระสําคัญอันจะมีผล 

ต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งระงบัการซื� อขายหลกัทรพัยข์องบริษ ัท 

อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนที�ขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล 

ที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบคุคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

5.3.14 ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

อยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามเทา่เทยีมกนั 

5.3.15 ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดเีป็นประจาํอยา่งสมํ �าเสมอ 

5.3.16 กาํหนดนโยบายและกํากบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบที�สนับสนุนการต่อตา้น 

การทุจริตคอรร์ปัช ั �นที�มีประสิทธิภาพ เพื�อใหม้ ั �นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและใหค้วามสําคัญ 

กบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �น และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

5.3.17 กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน พรอ้มท ั�งดาํเนินการ 

ใหบ้รษิทัมกีระบวนการรบัเรื�องรอ้งเรยีน 

5.3.18 ปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์ร ัปช ั �น และมีบทลงโทษ 

เมื�อไม่ปฏบิตัติาม 

5.3.19 จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพื�อช่วยดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

และบรษิทั อนัไดแ้ก่ การประชุมกรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้ําแนะนําแก่กรรมการและ

บริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ  
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อย่างสมํ �าเสมอ อีกท ั�งดูแลใหก้รรมการและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

5.3.20 รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบริษทัในที�ประชุมผูถ้อืหุน้

และในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

5.3.21 จดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อยา่งเหมาะสม 

5.3.22 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีารประเมินผลงานประจําปีของท ั�งคณะ เพื�อใช ้

เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษ ัท และใหเ้ปิดเผย 

ในรายงานประจาํปีดว้ย และประเมินผลงานประจําปีของผูบ้รหิารสูงสุด รวมท ั�งกาํหนดค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

5.3.23 ในกรณีที�จําเป็น คณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็น 

ทางวชิาชพีจากที�ปรกึษาภายนอกเกี�ยวกบัการดาํเนินกจิการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

5.4 วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรษิัท 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกคร ั�ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจํานวน  

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท ั�งหมด ถา้จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ 

กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่านที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้แต่ท ั�งนี�  

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั (นบัตั�งแต่ปี 2551  

เป็นตน้ไป) เวน้แต่กรรมการท่านใดมีความเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งนานกว่านั�น คณะกรรมการ 

จะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการรายดงักล่าว และ

ชี�แจงเหตผุลพรอ้มผลการปฏบิตัหินา้ที�ต่อผูถ้อืหุน้ 
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นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้ตาํแหน่งเมื�อ 

 ตาย 

 ลาออก (มผีลตั�งแต่วนัที�บรษิทัไดร้บัจดหมายแจง้ขอลาออก) 

 ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัต ิ

บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 

 ศาลมคีาํส ั �งใหอ้อก 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริษ ัทว่างลงเพราะสาเหตุอื�นนอกจากถึงคราว 

ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษ ัทแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคล 

ที�ลาออก โดยบคุคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการ 

ที�ตนแทน และหากเป็นกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริษ ัทว่างลงจน เหลือน ้อยกว่าจํานวน 

ที�จะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการที�เหลอือยู่กระทาํการในนามของคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่เฉพาะ

การจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั�งกรรมการทดแทนตาํแหน่งที�ว่างท ั�งหมด ภายใน 1 เดือน

นบัแต่วนัที�จํานวนกรรมการว่างลงเหลอืนอ้ยกว่าจํานวนที�จะเป็นองค์ประชุม โดยบุคคลที�ไดร้บั 

การแต่งตั�งจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

5.5 การจดัตั�งคณะอนุกรรมการ 

เพื� อ ใหม้ีก ารพิจ ารณากล ั �นกรองการดํา เนิ นง านที� ส ําคัญอย่ า ง รอบคอบ 

และมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษิทัจึงใหม้กีารจดัตั�งคณะอนุกรรมการขึ�น ดงัต่อไปนี�  

5.5.1 คณะกรรมการบริหาร แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ย 

ผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

ได ้
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บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1) ปฏบิตัหินา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2) ปฏิบตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคบั ตลอดจน

ระเบยีบของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรหิาร 

ในแต่ละปีใหก้รรมการบริหารของบริษทัออกจากตาํแหน่งจํานวน 1 ใน 3  

ของจาํนวนกรรมการบรหิารท ั�งหมด ถา้จาํนวนกรรมการบริหารที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้

ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริหารที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุด 

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการบริหารที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

กไ็ด ้

ในกรณีที�กรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอื�นนอกจากถึงคราว 

ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที�ลาออก 

โดยบคุคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการบริหารที�ตน

แทน 

5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ย

กรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่าน และอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งมีความรูด้า้นบญัชี/การเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัิเกี�ยวกบัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รื�องคุณสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ดูในภาคผนวก) 
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บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษ ัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผย 

อยา่งเพยีงพอ 

2) สอบทานใหบ้ริษ ัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

กระบวนการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี และการบริหารความเสี�ยงที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพยีงพอ 

3) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี�ยง 

4) สอ บ ท า น ใ ห ้บ ริ ษ ัท ป ฏิ บ ัติ ต า ม ก ฎ หม า ย ว่ า ด ้ว ย ห ล ัก ท ร ัพ ย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5) พิจ ารณารายการระหว่ า งกันหรือร ายการที�อ าจมีคว ามข ัดแย ง้ 

ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ั�งกฎหมาย 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6) สอบทานการประเมนิความเสี�ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัช ั �นและใหค้ําแนะนํา

ต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัการปฏิบตัิที�ควรมีเพื�อลดความเสี�ยงนั�น โดยผูบ้รหิารตอ้งนํา

คาํแนะนาํไปปฏบิตั ิ

7) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื�องขอ้บกพร่องสําคัญ 

ที�ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

8) มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขต

อํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 

มาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั 
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9) พิจ ารณา คัด เลือก เสนอแต่งตั�ง / เลิกจ ้า ง  เสนอค่ าตอบแทน 

ของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ั�งจ ัดประชุมกบัผูส้อบบญัชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

เขา้ร่วมประชมุ อยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ั�ง 

10) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี

และฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้ีความสมัพนัธ์และเกื�อกูลกนั และลดความซํ�าซอ้นในส่วนที�เกี�ยวกบั 

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11) ประสานงานเกี�ยวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีและอาจเสนอแนะ

ใหส้อบทานหรอืตรวจสอบรายการใดที�เหน็วา่จาํเป็น 

12) ในการปฏบิตัหินา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยั

วา่มรีายการหรอืการกระทาํซึ�งอาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

13) กํากับ ดู แลการควบคุมภ ายใน  การจัดทํา รายง านทางการ เ งิน 

และกระบวนการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น รวมท ั�งกาํกบัดูแลการปฏิบตั ิ

ตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �น 

14) สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหม้ ั �นใจว่า

มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �นมคีวามเพยีงพอและมปีระสทิธิผล 

15) รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รปัช ั �นของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ �าเสมอ และใหค้ําแนะนําขอ้ควรปฏิบตั ิ

แก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

16) ดํา เนินการใหฝ่้ายบริหารจัดใหม้ีกระบวนการร ับและกํากับดูแล 

การรบัเรื�องรอ้งเรยีน 
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17) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุม

ผูถ้อืหุน้บริษทั เพื�อชี�แจงและ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื�องที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

การแต่งตั�งผูส้อบบญัชดีว้ย 

18) ปร ะ เ มิ น ผล ก า รดํ า เ นิ น ง า น เ กี� ย ว กับ ก า รตร ว จ สอบ ภ า ย ใ น 

ของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีบญัชกีารเงนิละ 1 คร ั�ง และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั

ทราบ 

19) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยกาํหนดรายละเอยีดข ั�นตํ �า คือ การปฏิบตังิาน จํานวนครั�งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถงึ

ความเหน็โดยรวม โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบริษทั ซึ�งรายงานดงักล่าวมีการลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

20) ควบคุ ม  ดู แล  ให ม้ี ก าร เ ปิด เ ผยค่ าตอบแทน ของ ผู ้สอบบ ัญชี 

ในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

21) ใหค้วามเห็นชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลงั 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั�ง และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท ั�งความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

23) ปฏิ บ ัติ ห น ้า ที� อื� น ใ ด ที� ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ข อ ง บ ริ ษ ัท ม อ บ ห ม า ย 

ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ

ตรวจสอบที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั�งใหม่ไดอ้ีกตามที�คณะกรรมการบริษทั 

เหน็วา่เหมาะสม แต่ไม่ควรไดร้บัการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ
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2. คณะกรรมการบริษ ัทหรือที�ประชุม ผู ถ้ือหุน้สาม ารถแต่งตั�ง เพิ� ม 

และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดต้ามความเหมาะสม 

3. กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ครบกาํหนดตามวาระ 

 พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทั 

 ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบยีบบรษิทั หรือ

ตามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระ ใหย้ื�นใบลาออก 

ต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยบริษทัตอ้งรายงานพรอ้มส่งสําเนา 

หนงัสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบ 

5. ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื�นนอกจากถึงคราว 

ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคลที�ลาออก 

พรอ้มท ั�งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ โดยบุคคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบที�ตนแทน ซึ�งหากเป็นกรณีที�บริษทั 

ใหก้รรมการตรวจสอบพน้ตําแหน่งก่อนวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถชี� แจงเหตุผลมายงั 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ได ้
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5.5.3 คณะกรรมการสรรหา แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั และอย่างนอ้ย  

1 ทา่น ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1) กําหนดหล ัก เกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษ ัท  อ นุก รรมกา ร  

และผูบ้รหิารสูงสุด เพื�อความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

2) เสนอชื�อกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการ เพื�อใหค้ณะกรรมการ  

และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แต่งตั�ง 

3) คัดเลือกผูส้ม ัครในตําแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด เพื�อใหค้ณะกรรมการ 

เป็นผูแ้ต่งตั�ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหา 

ในแต่ละปีใหก้รรมการสรรหาของบริษทัออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3  

ของจาํนวนกรรมการสรรหาท ั�งหมด ถา้จาํนวนกรรมการสรรหาที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้

ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการสรรหาที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุด 

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการสรรหาที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

กไ็ด ้

ในกรณีที�กรรมการสรรหาว่างลงเพราะสาเหตุอื�นนอกจากถึงคราว 

ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคลที�ลาออก 

โดยบุคคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหา 

ที�ตนแทน 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิัท อนุกรรมการ และผูบ้รหิารสูงสดุ 

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณาเบื�องตน้ ในการกล ั �นกรองสรรหา

บคุคลที�มคีุณสมบตัคิรบถว้น (ดูในภาคผนวก) เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์

ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

5.5.4 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบรษิทั และ

อยา่งนอ้ย 1 ทา่น ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1) เสนอนโยบายและใหค้ําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษ ัท เกี�ยวกับ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชุม โบนสั สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื�น ๆ  

ท ั�งที� เ ป็นตัว เงินและมิใ ช่ตัว เงินที� จ่ ายใหแ้ก่คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการของบริษ ัท  

และผูบ้รหิารสูงสดุ โดยคาํนึงถงึค่าตอบแทนที�ปฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม 

2) พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารสูงสุด 

3) พิจารณากาํหนดสวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็น 

ตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั 

4) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีการเปิดเผยนโยบายเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ 

รวมท ั�งหลกัการและเหตผุล 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ในแต่ละปีใหก้รรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทัออกจากตาํแหน่งจํานวน 

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการกําหนดค่าตอบแทนท ั�งหมด ถา้จํานวนกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ที�จะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ
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กําหนดค่าตอบแทนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนที�ออกตามวาระนั�นอาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ในกรณีที�กรรมการกําหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะสาเหตุอื�นนอกจาก 

ถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคล 

ที�ลาออก โดยบคุคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนที�ตนแทน 

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารสูงสดุ 

คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารสูงสุดไม่อาจกาํหนดค่าตอบแทนใหต้นเอง

ได ้เนื� องจากเ ป็นการขดักันของผลประโยชน์ การกําหนดค่าตอบแทนตอ้งดําเนินการโดย

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ที�เป็นผูพ้ิจารณากาํหนด โดยไดค้ํานึงถงึผลประกอบการ

ของบริษทัรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ั�งนี�  

ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัิโดย

ผูถ้อืหุน้ 

 กําหนดโครงสร า้ง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่าง เป็นธรรม 

เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนนิงาน ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดบัที�สามารถ

จูง ใจและร ักษากรรมการที�มีคุณภ าพไว  ้หรือ เทียบ เคี ยงได ้ในอุตส าหกรรม เดียวกัน  

โครงสรา้ง/องคป์ระกอบของค่าตอบแทนควรมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ 

 ผูถ้อืหุน้มีสิทธิพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการทกุปี โดยคณะกรรมการบรษิทัตอ้งนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้ิจารณา

อนุมตั ิโดยกาํหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 
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5.5.5 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบรษิทั 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

1) กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสี�ยงให ้

สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ รวมถงึสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

2) พิจารณานโยบายการบริหารความเสี�ยงของบริษ ัทใหค้รอบคลุม 

ความเสี�ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้น 

การปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี�ยงดา้น 

สภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ อาท ิความเสี�ยงดา้นกฎหมายและ

กฎระเบยีบ (Regulatory Risk) เป็นตน้ 

3) พจิารณาประเมนิความเสี�ยงของบรษิทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 2). 

4) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมือในการบริหารจัดการ 

ความเสี�ยงใหม้ปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดความเสี�ยงแต่ละดา้นของธุรกรรม 

ที�บรษิทัดาํเนินการ 

5) พจิารณาและทบทวนการกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limits) และ

มาตรการในการดาํเนินการกรณีที�ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี�ยงที�กาํหนด (Corrective Measures) 

6) ติดตามผลการประเมินความเสี�ยงท ั�งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

(Stress Testing) 

7) ประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสี�ยงที�อาจ

เกิดขึ�นสําหรบัธุรกรรมที�จะจัดตั�งขึ�นใหม่ รวมถึงกําหนดแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะ 

เกดิขึ�นกบัธุรกรรม 
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8) ทบทวนและปรับป รุ งแก ้ไ ขเปลี� ยนแปลง  (ถ า้จํา เ ป็น )  กฎบ ัตร 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยใหร้ายงานการปรบัปรุงดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

9) รายงานผลการบริหารความเสี�ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และ 

ในกรณีที�มปีจัจยัหรอืเหตกุารณ์สาํคญั ซึ�งอาจมผีลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพื�อทราบและพจิารณาโดยเรว็ที�สุด 

10) ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง 

11) กาํกบัดูแล และสนับสนุนใหม้ีการบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้น 

การทุจริตคอร์รปัช ั �น โดยการประเมนิความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รปัช ั �น และทบทวนมาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �นใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

12) รายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัช ั �น 

แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

13) ปฏบิตัหินา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

ในแต่ละปีใหก้รรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวน  

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริหารความเสี�ยงท ั�งหมด ถา้จํานวนกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ

กรรมการบริหารความเสี�ยงที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการบริหาร

ความเสี�ยงที�ออกตามวาระนั�นอาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ในกรณีที�กรรมการบรหิารความเสี�ยงว่างลงเพราะสาเหตุอื�นนอกจากถงึคราว

ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที�ลาออก 

โดยบุคคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการบริหาร

ความเสี�ยงที�ตนแทน 
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5.5.6 คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที�ดี แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษ ัท  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชกิได ้

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

1) จัดทาํนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

2) ใหค้ําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื�องเกี�ยวกบัการกํากบัดูแล

กจิการที�ด ี

3) ดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

4) ทบทวนแนวทางของหล ักการกํากับ ดู แลกิจการที�ดีของบริษ ัท  

โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการ

ความย ั �งยนื (Sustainability Management : SM) ซึ�งรวมถงึการดาํเนินงานดา้นการดูแลสงัคม 

ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

6) ตดิตามการดาํเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความย ั �งยนื 

7) วางกรอบแนวทาง  และกํากับดู แลการดํา เนิ นง าน  ที� เกี� ยวขอ้ ง 

กบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �นของบรษิทั 

8) จัด ทํา แ ละทบทวนน โยบ ายก าร ต่ อต ้า นก ารทุ จ ริ ตคอ ร์ร ัป ช ั �น  

ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ั �น โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

ในแต่ละปีใหก้รรมการกํากบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัออกจากตําแหน่ง

จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีท ั�งหมด ถา้จํานวนกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการที�ดทีี�จะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และ

กรรมการกํากบัดูแลกิจการที�ดีที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการ 

กาํกบัดูแลกจิการที�ดทีี�ออกตามวาระนั�นอาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ในกรณีที�กรรมการกํากบัดูแลกิจการที�ดีว่างลงเพราะสาเหตุอื�นนอกจาก 

ถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคลที�

ลาออก โดยบุคคลที�ไดร้บัการแต่งตั�งจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการ 

กาํกบัดูแลกจิการที�ดทีี�ตนแทน 

5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการไดร้บัเอกสารขอ้มูล 

กรรมการทุกคนควรเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษ ัท และเลขานุการบริษ ัท 

เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัเตรยีมเอกสาร สถานที� และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละ

ท่านตอ้งไดร้บัทราบวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และขอ้มูลการประชุมเพื�อนําไปศึกษา

ลว่งหนา้พอสมควร 

5.6.1 คณะกรรมการบริษ ัทต อ้ง อุทิศ เ วล า  ทุ่ม เท  และใหค้ ว ามสนใ จ 

กบัการดาํเนินงานของบริษทัอย่างเต็มที� และพรอ้มที�จะเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ �าเสมออย่างนอ้ย 

ไตรมาสละหนึ� งคร ั�ง  หรือตามความจํ า เ ป็น  โดยมีเ ลขานุการบริษ ัท เ ป็นผู ้ประส านงาน  

เตรียมความพรอ้ม เตรียมเอกสารที�ใชใ้นการประชุม และเชิญประชุม ท ั�งนี�  การประชุม

คณะกรรมการแต่ละครั�งตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิทั 
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5.6.2 เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกบักรรมการ

ผูจ้ ัดการ ท ั�งนี�  กรรมการผูจ้ ัดการ ควรพิจารณาคําขอของกรรมการที�จะบรรจุเรื�องอื�นที�ส ําคัญ 

เป็นวาระการพจิารณาในการประชมุคร ั�งต่อไป 

5.6.3 คณะกรรมการบริษ ัทตอ้งจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

ในการนาํเสนอขอ้มูล และเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัที�จะอภปิรายในประเดน็ที�สาํคญั 

5.6.4 คณะกรรมการบริษ ัทตอ้งไดร้ ับขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งล่วงหนา้โดยมีเวลา 

เพยีงพอที�จะศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกตอ้งในเรื�องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัแต่ละครั�งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นการเรยีกประชมุเร่งด่วน 

5.6.5 คณะกรรมการบรษิทัสามารถขอเอกสารขอ้มูล คาํปรึกษา และบริการต่าง ๆ 

เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั จากผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงาน 

เพื�อประกอบการประชุมแต่ละครั�ง และสามารถขอความเหน็ที�เป็นอิสระจากที�ปรึกษาภายนอกได ้

หากเหน็วา่จาํเป็น โดยบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ั�งหมด 

5.6.6 กรรมการที�อาจจะมคีวามเกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด

จะตอ้งงดออกเสยีง งดใหค้วามเหน็ในวาระนั�น หรอืออกจากหอ้งประชมุ 

5.6.7  การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งมีความชดัเจน 

ท ั�งผลการประชมุ และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใชอ้า้งองิ 

5.7 ผูบ้รหิาร 

ผูบ้ริหารมีอาํนาจหนา้ที�ด ําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใต ้

กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ท ั�งนี�  การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้

หากผูบ้รหิารมสี่วนไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

ใด ๆ กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
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บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร 

5.7.1 กํา หนดใหม้ี ก าร ปร ะ เ มิน ค วาม เ สี� ย ง ด ้า นก ารทุจ ริ ตค อร์ร ัป ช ั �น  

ในกระบวนการปฏบิตังิานที�อาจก่อใหเ้กดิการทจุรติคอรร์ปัช ั �น 

5.7.2 กาํหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ั �น และสื�อสารไปยงับคุลากรของบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยี 

5.7.3 นํานโยบาย และกรอบการป้องกันการทุจริตคอร์ร ัปช ั �น ใหบุ้คลากร 

ของบรษิทัถอืปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั และต่อเนื�อง 

5.7.4 กําหนดใหม้ีการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �นต่อคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดอียา่งสมํ �าเสมอ 

5.7.5 กาํหนดใหม้กีระบวนการรบั และกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรยีน 

5.7.6 ทบทวนความ เหม าะสม ของกระบวนกา รและม าตรการ ต่ า ง  ๆ  

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5.8 เลขานุการบรษิัท 

เลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหนา้ที�ดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการ และการประชุม 

ผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งราบรื�นและโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

5.8.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั�งเลขานุการบริษทัตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื�อทาํหนา้ที�จดัเกบ็เอกสาร รายงานการประชุม และจดัเก็บและ 

ส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งเสนอ 

ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที�บริษ ัท 

ไดร้บัรายงาน และกระทาํการอื�นที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดในนามของคณะกรรมการ  
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ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื�อมีการแต่งตั�งแลว้ใหป้ระธานกรรมการ 

แจง้รายชื�อไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุภายใน 14 วนั 

5.8.2 เลขานุการบริษทัมีหนา้ที�ดาํเนินการและประสานงานเกี�ยวกบัการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ําแนะนําเกี�ยวกบักฎหมายที�คณะกรรมการบริษทั

ควรรบัทราบ รวมท ั�งจดัอบรมและใหข้อ้มูลแก่กรรมการ 

5.9 การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ของประธานกรรมการ และผูบ้รหิารสูงสุด 

เพื�อใหก้ารแบง่แยกหนา้ที�ในเรื�องการกาํหนดนโยบายของบริษทั และการบริหารงาน

ประจําของบริษทัออกจากกนั และเพื�อใหก้รรมการทาํหนา้ที�ดูแล และประเมินผลการบริหารงาน 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ จึงกาํหนดใหป้ระธานกรรมการ และผูบ้รหิารสูงสุดเป็นคนละบคุคลกนัเสมอ 

5.9.1 บทบาท หนา้ที� ของประธานกรรมการ 

1) ดูแลการบรหิารจดัการของฝ่ายบริหาร ใหค้ําแนะนํา ช่วยเหลอื แต่ตอ้ง

ไม่มสี่วนร่วม และไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั โดยใหเ้ป็นหนา้ที�ของผู้บริหารสงูสดุ

ภายใตก้รอบอาํนาจที�ไดร้บัจากคณะกรรมการ 

2) เป็นประธานอยา่งเป็นธรรมในที�ประชมุท ั�งในการประชุมคณะกรรมการ 

และการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3) สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมใชส้ิทธิออกเสียง และปฏิบตัิ

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดอียา่งเคร่งครดั 
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5.9.2 บทบาท หนา้ที� ของผูบ้รหิารสูงสุด 

1) นํานโยบายที�ไดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษ ัทมาพฒันา 

อยา่งมปีระสทิธิภาพ และปฏบิตัใิหเ้กดิผลสาํเรจ็ บรรลุวตัถปุระสงค์ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

และมคีวามรบัผดิชอบที�เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

2) วางแผนกลยุทธท์างดา้นการเงนิ การลงทุน การบริหาร และการพฒันา

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้หมาะสมกบับรษิทั 

3) นาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตัเิรื�องสาํคญัต่าง ๆ เช่น 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษ ัท การจัดประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษ ัท การคัดเลือก  

เสนอแต่งตั�ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

4) อนุมตัเิรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานที�สาํคญัต่าง ๆ ของบรษิทั 

5) รบัทราบขอ้รอ้งเรียนและรบัแจง้เบาะแสการทุจริต รวมถงึขอ้ขอ้งใจ

เกี�ยวกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยดาํเนินการ

ตามข ั�นตอนการจดัการเรื�องที�มกีารรอ้งเรยีน 

6) เป็นผูม้อีาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานทกุระดบัช ั�น 

7) คัด เลือกบุคคลที�มีค ว าม รู ้ค ว ามสาม ารถ และประสบการณ์ 

ที�เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบรษิทั ที�สมควรไดร้บัการเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิาร 

5.10 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท ั�งคณะนําแนวทางจากตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประ เทศไทยมาปรับใช ใ้ห เ้หม าะสมกับล ักษณะและ โครงสร ้าง ของคณะกรรมการ  

ซึ� งผลการประเมินจะเ ป็นส่วนสําคัญในการพ ัฒนาก ารปฏิบ ัติหน า้ที�และการดํา เนินงาน 

ของคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ�งขึ�นต่อไป 
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โดยแบบประเมนิผลประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ ดงันี�  

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

4. การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

5.11 แผนการสบืทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดาํเนินการเพื�อใหม้ ั �นใจไดว้่า บริษทัมีระบบการคดัสรร

บคุลากรที�จะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหน่งงานบรหิารที�สาํคญัในทกุระดบัอยา่งเหมาะสม  

ท ั�งนี�  บริษทัตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรเพื�อวางแผนการสืบทอด 

โดยเฉพาะในตาํแหน่งผูบ้รหิาร โดยกาํหนดนโยบาย/แนวทางการบรหิารและพฒันาผูบ้ริหาร รวมท ั�ง

การจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล เพื�อใหม้ีความพรอ้มขึ�นดาํรงตาํแหน่งที�สูงขึ�นเมื�อมีตาํแหน่งว่าง 

ไดแ้ก่ ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการท ั �วไป และผูอ้าํนวยการฝ่ายหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)40 41

40 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของบริษทั 

ความหมาย 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นการประมวลแบบแผน กาํหนด

ขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที�บุคลากรของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนพึงกระทาํในการดาํเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงาน โดยปฏ ิบตัิไปใน

วถิทีางเด ียวกนัภายใตก้รอบคุณธรรม ความซื�อสตัย ์ในวถิทีางที�สรา้งสรรค์ เป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ย เสมอภาคเท่าเทยีม เพื�อสรา้งรากฐาน และรกัษาภาพพจน์ของบริษทั ใหเ้ป็นบริษทั 

ที�มกีารเตบิโตอยา่งย ั �งยนื ดงันี�  

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

บริษทัและบุคลากรทุกคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ที�แตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถิ�น รวมท ั�งประเทศที�บริษทัเขา้ไปลงทุนหรือขอ้งเกี�ยว และปฏิบตัิตาม

หลกัสทิธิมนุษยชนสากล รวมท ั�งดาํเนินธุรกจิไปในทางที�ถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

1.1 บุคลากรของบริษ ัทต ้องทําความเข า้ ใจกฎหมายที� เกี� ยวขอ้ งกับหน ้าที�และ 

ความรบัผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ี�ถว้น และปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 

1.2 บุคลากรของบริษ ัทที�ตอ้งไปปฏิบตัิงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดนิทาง 

1.3 บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนบัสนุนกิจการที�ละเมิด 

หลกัสทิธิมนุษยชนสากล 
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2. การสนับสนุนภาคการเมอืง 

บริษทัเป็นองค์กรที�เป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการดาํเนินการใด ๆ ที�เป็นไปตาม

ระบอบการปกครองในประเทศนั�น ๆ ท ั�งนี�  บริษทัสนบัสนุนใหบุ้คลากรของบริษทัยดึม ั �นในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และใชส้ิทธิทางการเมืองของตนตามครรลอง 

ของกฎหมาย 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

2.1 บริษทัไม่อนุญาตใหบุ้คลากรของบริษทันําทรพัยากร ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ

เครื�องหมายทางการคา้ของบรษิทัไปสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

2.2 บคุลากรของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมสนบัสนุน และใชส้ิทธิทางการเมืองนอกเวลาทาํงาน

โดยทรพัยากรของตนเอง 

3. การมสีว่นไดเ้สยี และการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

เป็นอนัดบัแรก 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

3.1 หา้มบุคลากรของบริษทัใชอ้ิทธิพล หรืออํานาจของตนทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั 

กบัตนเอง หา้งหุน้ส่วนหรอืนิตบิคุคลที�ตนถอืหุน้อยู ่หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกคน นอกเหนือจากสวสัดิการ 

ที�พนกังานของบรษิทัควรได ้เวน้แต่จะมกีารเปิดเผยสว่นไดเ้สยีแลว้ และไดร้บัอนุญาตเป็นการเฉพาะ 

หรอืไดร้บัอนุมตัใินหลกัการใหท้าํได ้
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3.2 บุคลากรของบริษ ัทหรือบุคคลที�เกี�ยวโยง (ดูในภาคผนวก) สามารถทาํธุรกรรม 

ที�มีขอ้ตกลงทางการคา้ท ั �วไปโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของบุคลากรของบริษทั และมีขอ้ตกลง 

ทางการคา้ที�วญิ�ูชนจะพงึกระทาํกบัคู่คา้ท ั �วไปกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

3.3 บคุลากรของบรษิทัไม่สามารถออกคาํส ั �งเพื�อก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ผูอ้อกคาํส ั �งเอง 

3.4 การเขา้ประชมุพิจารณาวาระใดที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนไดเ้สีย บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สีย

นั�นควรงดออกเสยีง หรอืออกจากที�ประชุมเป็นการช ั �วคราว เพื�อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื�นมีโอกาส

พจิารณา วเิคราะห ์วจิารณ์โดยปราศจากอทิธิพลของบคุคลผูม้สี่วนไดเ้สยีคนนั�น 

3.5 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกี�ยวกบั

รายการที�เกี�ยวโยงกนัระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย/บริษทัร่วม (ดูในภาคผนวก) อย่างรอบคอบ  

ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมที�ดี โดยคํานึงถึง

ประโยชนสู์งสุดของบรษิทั 

3.6 บุคลากรของบริษทัตอ้งเปิดเผยรายการที�สงสยัว่าตนเองหรือญาติที�มีความเกี�ยวโยง 

ในครอบครวั มผีลประโยชนท์ี�ขดักนักบัผลประโยชนข์องบรษิทั 

3.7 กรรมการ และผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

กิจการของบริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม และการถือครองหลกัทร ัพย ์ของบริษ ัทของตน 

หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์ที�ระบุไว ใ้นกฎหมายว่าด ว้ยหลกัทร ัพย ์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์

3.8 บคุลากรของบรษิทัตอ้งไมร่บังานภายนอกบรษิทั ที�เป็นการแข่งขนักบัการดาํเนินธุรกิจ

กบับรษิทั หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิทั ไม่วา่จะเป็นการปฏบิตังิานชั �วคราวหรอืถาวร 
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4. การรกัษาความลบั การเกบ็รกัษาขอ้มูล และการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีหนา้ที�ปกปิดขอ้มูลสาํคญัซึ�งมิใช่ขอ้มูลสาธารณะไวเ้ป็นความลบัโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะ 

ผูท้ี�จําเป็น จึงเป็นหนา้ที�ของผูท้ี�ดูแลหรือครอบครองขอ้มูล ในการดูแลรกัษาความปลอดภยั 

โดยเคร่งครดั 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

4.1 บริษทัควรมีการกําหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล และวิธีการที�บุคลากรของบริษทั 

ตอ้งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระดบัการเขา้ถงึขอ้มูล และการปฏิบตัิเพื�อรกัษาความลบั บุคลากร 

ของบรษิทัตอ้งรกัษาความลบัในสว่นที�ตนรบัผดิชอบ 

4.2 บุคลากรของบริษทัแมจ้ะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ�นสุดการทาํงานกบับริษทัแลว้ 

ควรจะตอ้งรกัษา และไมเ่ปิดเผยความลบัของบรษิทั 

4.3 บริษทัตอ้งรกัษา และปกปิดขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั 

บคุลากรของบริษทัตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย 

การเปิดเผยเพื�อวตัถปุระสงคท์างการฟ้องรอ้งคด ีหรอืคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหม้กีารเปิดเผย 

4.4 ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลในการดาํเนินการและบรหิารกิจการอนัเป็นขอ้มูลลบัของบริษทั

ที�ยงัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ หากเปิดเผยแลว้ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ที�มีการซื� อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บุคลากรของบริษทัตอ้งรกัษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่นําขอ้มูลภายในที�ตนล่วงรู ้

มาจากการปฏบิตัหินา้ที�ของตนไปบอกผูอ้ื�น หรอืนําขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

หรอืทาํใหป้ระโยชนข์องบรษิทัลดลง 

4.5 บคุลากรที�ไดล้ว่งรูข้อ้มูลภายในที�สาํคญัและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ของบรษิทั

ตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนที�ขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 
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4.6 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรของบริษทัที�มีอาํนาจหนา้ที� บุคลากรท ั �วไป

ไม่มีหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูล เมื�อถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที�ตนไม่มีหนา้ที�เปิดเผย ใหแ้นะนําผูถ้าม

สอบถามผูท้ี�มหีนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลนั�น เพื�อใหก้ารใหข้อ้มูลถกูตอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

4.7 บคุลากรของบริษทัควรเก็บรกัษาขอ้มูลไวเ้ป็นเอกสารและ/หรือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส ์

เผื�อมกีารเรียกใช ้เอกสารบางประเภทตอ้งมกีารรกัษาไวต้ามที�กฎหมายกาํหนด บุคลากรของบริษทั

ควรทาํการศึกษาเป็นกรณีไป เมื�อครบกาํหนดใหน้าํเอกสารไปทาํลาย 

5. การปฏบิตัต่ิอลูกคา้ 

บรษิทัคาํนึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ มคีวามรบัผิดชอบต่อลูกคา้ โดยตอ้งใหบ้ริการ

ลูกคา้ดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

บริษทัมุ่งม ั �นพฒันาสินคา้และบริการที�มีคุณภาพเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

ดว้ยราคาที�สมเหตสุมผล และมเีงื�อนไขที�เป็นธรรม 

6. การปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการคา้ 

บริษ ัทปฏิบตัิ ต่อคู่แข่งทางการคา้อย่างเป็นธรรม ไม่ ใชว้ิธีที�ไม่ถูกตอ้งตามครรลอง 

ของการแขง่ขนัที�ด ี

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

6.1 บริษทัดาํเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งคํานึงถึงการแข่งขนั 

อยา่งเป็นธรรม ไม่ใสร่า้ยป้ายส ีไม่โจมตคู่ีแขง่โดยปราศจากขอ้มูลอยา่งสมเหตสุมผล 

6.2 พนกังานของบรษิทัตอ้งระมดัระวงัในการตดิต่อกบัคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่ง 

ทกุกรณี ไม่เปิดเผยหรอืละเลยใหค้วามลบัของบรษิทัตกอยูใ่นมอืของคู่แขง่ 
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7. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 

ภายใตก้ารกํากบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัยงัใหค้วามสําคัญกบัคู่คา้ โดยปฏิบตัิต่อคู่คา้ 

อย่างเสมอภาคบนพื�นฐานของการแข่งขนัที�เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื�อกา้วไปสู่ 

การเป็นพนัธมติร 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

7.1 บริษทัสนบัสนุนการปฏิบตัิอย่างโปร่งใส เท่าเทยีม ไม่เลอืกปฏิบตัิต่อคู่คา้ของบริษทั 

ท ั�งการปฏบิตัริะหวา่งคู่คา้เองและการปฏบิตัริะหวา่งคู่คา้กบับรษิทั บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัร่วม 

7.2 บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เรียกรบัประโยชน ์จากคู่คา้ วางตวัเป็นกลาง และ

ปฏ ิบตั ิตามขอ้ปฏ ิบตั ิในจรรยาบรรณว่าดว้ยการมีส่วนไดเ้สียและการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

อยา่งเคร่งครดั 

7.3 บุคลากรของบริษ ัทตอ้งเก็บเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับคู่คา้ไว เ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง 

ตามสมควร 

7.4 บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้สญัญาอยา่งเคร่งครดั หากพบว่าบริษทัหรือคู่คา้มีเหตุที�ทาํให ้

ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื�อปรึกษาในทนัทแีละหาแนวทางแกไ้ข

ต่อไป 

8. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้มโดยรวม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชุมชน สงัคม สิ�งแวดลอ้ม ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมท ั�งสนบัสนุนการศึกษา และสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน 
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แนวปฏบิตัทิี�ด ี

8.1 บริษทัจะมีส่วนร่วมในการร ับผิดชอบต่อส ังคมเรื�องคุณภาพ ความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม รวมท ั�งการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนกั

ถงึความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้สี่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้ง 

8.2 บริษ ัทจ ะคํ านึ งถึงทาง เลือกในการ ใ ช ้ประ โยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาต ิ 

โดยใหม้ผีลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนนอ้ยที�สุด 

สนบัสนุนการลดการใชพ้ลงังาน และทรพัยากร 

8.3 บริษทัจะปลูกฝังจิตสํานึกเกี�ยวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ�งแวดลอ้ม 

แก่พนกังานของบรษิทัทกุระดบั 

9. การปฏบิตัต่ิอพนักงาน 

บุคลากรของบริษทัทุกคนเป็นส่วนสําคญัที�สุดในการดําเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัตอ้ง 

ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานทกุคน โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสามคัคี 

และสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดีและปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสม มีสวสัดิการที�ดี

ใหแ้ก่พนกังาน 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

9.1 บริษทัตอ้งปฏิบตัิต่อบุคลากรของบริษทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏิบตั ิ 

ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา 

หรอืสถานะอื�นใดที�มไิดเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

9.2 บริษ ัทตอ้งใหโ้อกาสบุคลากรของบริษ ัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที� 

โดยจดัผลตอบแทนที�เหมาะสม และสรา้งแรงกระตุน้ในการทาํงาน ท ั�งในรูปของเงนิเดือน โบนสั และ
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ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานที�เหมาะสม อีกท ั�งใหโ้อกาสศึกษาเพิ�มเติมท ั�งในระดบัอุดมศึกษา  

และการอบรมท ั�งระยะส ั�นและระยะยาว 

9.3 บุคลากรของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที�ในความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุด

ความสามารถ มีจิตสาํนึกที�ดี ซื�อสตัยส์ุจริต เที�ยงธรรม ยดึม ั �นในคุณธรรมและจริยธรรม และ 

มีความรบัผิดชอบ ไม่มอบหมายหนา้ที�ของตนใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งทาํแทน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นความจําเป็นหรือเพื�อความสะดวกรวดเร็วในงานที�ไม่ตอ้งใชค้วามสามารถ

เฉพาะของตน 

9.4 บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบตัิงานตามสายบงัคับบญัชา รบัคําส ั �งและรบัผิดชอบ

โดยตรงต่อผูบ้งัคับบญัชาของตน ไม่ขา้มสายการบงัคับบญัชาหากไม่มีความจําเป็น หลกีเลี�ยง 

การวพิากษว์ิจารณ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนั�น หรือ 

ต่อบรษิทั ท ั�งนี�  บคุลากรของบรษิทัควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟงัความคิดเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้งัคบับญัชา และเพื�อนร่วมงานอยา่งมสีต ิปราศจากอคต ิและรบัฟงัดว้ยเหตแุละผล 

9.5 บุคลากรของบริษทัสามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที� และสิ�งอาํนวย 

ความสะดวกของบริษทั ในหนา้ที�อย่างเตม็ที� หา้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที� และสิ�งอาํนวย

ความสะดวกไปในการอื�น นอกจากการปฏบิตัหินา้ที�หรอืสวสัดกิารที�ตนมสีทิธิโดยชอบ 

9.6 บุคลากรของบริษทัตอ้งมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และ

ประพฤติตนเหมาะสมกับหนา้ที�การงาน ธรรมเนียมทอ้งถิ�น โดยไม่สรา้งความเสื�อมเสีย 

ต่อภาพลกัษณ์บรษิทั 

9.7 บุคลากรของบริษ ัทควรใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมที�บริษ ัทจัดขึ�น เพื� อสร า้ง 

ความสามคัคี ช่วยเหลอืเกื�อกูลกนั รวมท ั�งกจิกรรมเพื�อสงัคมที�บรษิทัจดัขึ�น 

9.8 หา้มบคุลากรของบรษิทักระทาํการที�ก่อความเดือดรอ้น ราํคาญ บ ั �นทอนกาํลงัใจผูอ้ื�น 

ก่อใหเ้กิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตัิงาน ที�มีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ  
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ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทัหรือบุคคลภายนอกที�เขา้มาติดต่อธุรกิจ ท ั�งนี� รวมถงึการล่วงละเมิด 

ทางเพศ การเกี�ยวพาราส ีการลวนลาม การอนาจาร และการมไีวซ้ึ�งภาพลามกอนาจาร 

9.9 บรษิทัตอ้งส่งเสรมิการใชส้ทิธิของลูกจา้งตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

10. การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี�  

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

10.1 ปฏิบตัิตามเงื�อนไขสญัญาที�มีต่อเจา้หนี� อย่างเคร่งครดั โปร่งใส และเท่าเทยีมกนั 

ท ั�งในแงก่ารชาํระเงนิและเงื�อนไขอื�นใดที�ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี�  

10.2 เปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงินแก่เจา้หนี�  ตามขอ้กาํหนดในสญัญาอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ตรงตามกาํหนดเวลา 

10.3 แจง้ใหเ้จา้หนี� ทราบในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขในสญัญา และร่วมกนั 

หาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 

11. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษทัตอ้งกําหนดนโยบายกํากบัดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�ดี มีการบริหาร 

ความเสี�ยงในระดบัที�เหมาะสม และมกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งสมํ �าเสมอ 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

11.1 บริษทัตอ้งจัดระบบการควบคุมภายในใหม้ีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมที�ด ี 

ใหพ้นกังานของบริษทัมีทศันคติที�ดีต่อการควบคุมภายใน ใหม้ีการประเมินความเสี�ยงที�เหมาะสม 

เพื�อประเมนิความเสี�ยงที�อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรือความสาํเร็จของงาน 

ใหม้กีจิกรรมการควบคุมที�ดใีนทกุหนา้ที�และระดบัอยา่งเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื�อสาร

ที�ดเีพยีงพอ เชื�อถอืได ้สาํหรบัท ั�งภายในและภายนอกบริษทั และมีระบบติดตามและประเมนิผลที�ด ี
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เพื�อใหม้ ั �นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบตัิจริง เกิดผลสาํเร็จของงาน มีการปรบัปรุงแกไ้ข 

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

11.2 บริษทัตอ้งกาํหนดใหม้ีฝ่ายงานที�รบัผิดชอบโดยตรงเรื�องการประเมินและการบริหาร

ความเสี�ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบ และนาํผล 

ไปปรบัปรุงมาตรการควบคุมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ สิ�งแวดลอ้ม และปัจจยัความเสี�ยง 

ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยผูบ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารระดบักลางตอ้งใหค้วามร่วมมอื 

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร

ความเสี�ยง และระบบตรวจสอบภายในที�เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

บรษิทั และผูถ้อืหุน้ทราบ 

11.4 บริษทัตอ้งจดัใหม้ีหน่วยงานอิสระที�รบัผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ดูในภาคผนวก) ทาํหนา้ที�ตรวจสอบภายในอย่างมีประสทิธิภาพ มีบุคลากรที�เพียงพอ มีความรู ้

ความสามารถ และยดึม ั �นในจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

11.5 พนกังานของบริษทัตอ้งใหค้วามร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ

ภายใน มกีารสอบทาน และปฏบิตัติามระบบที�กาํหนดอยา่งเคร่งครดั 

11.6 พนักงานของบริษทัทุกคนมีหนา้ที�สนับสนุนการทาํงาน และใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง 

ตามความเป็นจรงิต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก พนกังานของบริษทัมีหนา้ที�

ตรวจสอบความถ ูกต อ้งทางการ เง นิ  และร ายงาน ในทนัทเีมื �อพบข อ้ผ ิดพลาดหร ือ 

ความไม่ชอบมาพากล 
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12. การสนับสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �น 

คณะกรรมการบริษทัยึดม ั �นในการดําเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบ 

ของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รวมท ั�งสนบัสนุนการต่อตา้น 

การทุจริตคอร์ร ัปช ั �น  และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์ร ัปช ั �นส่งผลกระทบต่อการพ ัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความม ั �นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อตา้น 

การทจุรติคอรร์ปัช ั �น ดงันี� 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

12.1 บริษ ัทต ้องสนับส นุนการสร า้ งจิ ตสํานึ ก  ค่ านิยม  ท ัศนคติ ให แ้ ก่บุคล ากร 

ในการปฏิบตัิงานอย่างซื�อสตัย ์โปร่งใส เที�ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนับสนุน 

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �นใหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร รวมท ั�งบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแล

กจิการที�ด ี

12.2 บุคลากรตอ้งไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการเรียกรอ้ง หรือร ับทร ัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื�นใดจากบุคคลอื�นที�มีหนา้ที�หรือธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือ

เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์ินนั�นตอ้งไม่ใช่สิ�งผิดกฎหมาย รวมท ั�งไม่อาศยัตาํแหน่ง

หนา้ที�หรอืแสวงหาผลประโยชนเ์พื�อตนเอง และ/หรอืผูอ้ื�นโดยมชิอบ 

12.3 บริษ ัทตอ้งจัดใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบข ั�นตอนการปฏิบตัิงาน รวมถึง 

การประเมนิความเสี�ยงต่อการเกดิคอรร์ปัช ั �น และบรหิารจดัการใหม้วีธีิการแกไ้ขที�เหมาะสม 

12.4 บริษทัตอ้งจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสม รวมท ั�งพฒันา

ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้ํานาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และ 

มปีระสทิธิภาพ เพื�อป้องกนัและมใิหม้กีารทจุรติหรอืมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัช ั �น 

12.5 บริษทัตอ้งจดัใหม้ีการสื�อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพื�อใหเ้กิดความรู ้

ความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �น 
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12.6 บรษิทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมี

นโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั 

รวมท ั�งมมีาตรการในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

12.7 บริษ ัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที�จ ัดขึ�นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  

เพื�อประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั �น 

13. ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 

บริษทัตอ้งใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนักงานของบริษทัและชุมชน 

สนบัสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งสิ�นเปลอืง 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

13.1 บริษทัตอ้งส่งเสริมใหค้วามปลอดภยัเป็นวาระสําคัญ โดยจัดทาํขอ้กําหนดและ

มาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม ที�มีมาตรการไม่นอ้ยกว่า 

ที�กฎหมายกาํหนดตามมาตรฐานสากล พนักงานของบริษทัตอ้งศึกษา และปฏิบตัิตามกฎหมาย 

นโยบาย ขอ้กาํหนด มาตรฐาน และคู่มือดา้นคุณภาพ ความม ั �นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ ความม ั �นคง 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม ตามที�บรษิทักาํหนด 

13.2 บรษิทัจะดาํเนินการทุกวถิทีางเพื�อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ 

อนัเนื�องมาจากอุบตัเิหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรพัยส์ินสูญหายหรอื

เสียหาย การละเมิดระบบรกัษาความปลอดภยั การปฏิบตัิงานไม่ถูกวธิี และความผดิพลาดต่าง ๆ  

ที�เกิดขึ�น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภ ัยต่อพนักงานของบริษ ัท  

และมกีารซกัซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภยัเป็นประจาํ ท ั�งนี�  ถอืเป็นหนา้ที�รบัผิดชอบของผูบ้ริหาร

และพนกังานในการรายงานอบุตัเิหต ุอบุตักิารณ์โดยปฏบิตัติามข ั�นตอนที�กาํหนดไว ้
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13.3 หากพบว่าการปฏิบตัิงานใดไม่ปลอดภ ัย หรือไม่อาจปฏิบตัิตามขอ้กําหนด 

และมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบตัิงาน 

มีผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม ใหพ้นกังานของบริษทัยุติการปฏิบตัิงานเท่าที�ทาํไดช้ ั �วคราว เพื�อแจง้

ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายงานที�รบัผิดชอบเพื�อดาํเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป 

หา้มปฏบิตังิานต่อไปโดยเดด็ขาด 

14. ทรพัยส์นิทางปญัญา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

บริษ ัทตอ้งส่งเสริมใหม้ีการวิจ ัยและพัฒนาเพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบรื�น 

ก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่บรษิทั และพนกังานของบรษิทัตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของ

บริษ ัท ในการ เสริมสร ้า งความ เข า้ ใ จ ต่อบุคคลภายนอก เพื� อประ โยชน์ของบริษ ัท  

โดยตอ้งมคีวามรอบคอบระมดัระวงัในการใชง้าน และเคารพลขิสทิธิ�ของเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 

แนวปฏบิตัทิี�ด ี

14.1 บริษ ัทตอ้งส่ ง เสริมใหบุ้คลากรของบริษ ัทสร า้งสรรค์โปรแกรมคอมพิว เตอร ์ 

โดยผลตอบแทนจากงานและลขิสทิธิ� เหลา่นั�นย่อมเป็นของบุคลากรนั�นเอง แต่งานใดเป็นงานที�ไดร้บั

มอบหมายจากบริษทัใหจ้ ัดทาํขึ�น เป็นงานที�ใชข้อ้มูลของบริษทั หรือเป็นงานที�เรียนรูจ้ากบริษทั  

ใหบ้รษิทัเป็นเจา้ของลขิสทิธิ�  

14.2 บคุลากรของบริษทัที�มีหนา้ที�รกัษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้หรือวธีิการ

ประกอบธุรกจิที�เป็นความลบั ตอ้งรกัษาความลบัใหป้ลอดภยัที�สุดไมใ่หร้ ั �วไหล 

14.3 บรษิทัตอ้งส่งเสรมิใหบ้คุลากรของบรษิทัใชส้ื�ออินเตอรเ์น็ตเพื�อประโยชน์ในการทาํงาน 

บคุลากรของบรษิทัตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์และอินเตอรเ์น็ตของผูอ้ื�น

ในสํานักงาน ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบริษทัเผยแพร่ขอ้มูลที�ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณี หรอืละเมดิกฎหมาย เช่น การสรา้งความเสียหายแก่ชื�อเสยีงและ

ทรพัยส์นิ การมีไวซ้ึ�งสื�อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที�เป็นการรบกวน สรา้งความราํคาญ หรือที�
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เป็นการโฆษณาสินคา้ ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินคา้และบริการของบริษทัและการส่ง  

Spam mail เป็นตน้ 

14.4 บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบตัิงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลขิสิทธิ� ถูกตอ้ง 

หากปฏิบตัิหนา้ที�บนเครื�องคอมพิวเตอร์ภายนอกสํานักงาน ใหต้รวจสอบลขิสิทธิ�  และปรึกษา

ผูบ้งัคบับญัชาก่อนทกุคร ั�ง หา้มตดิตั�ง และใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี�ลขิสิทธิ� ไม่ถูกตอ้งในบริษทั

โดยเดด็ขาด 

14.5 บุคลากรของบริษทัตอ้งเก็บรกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบั ไม่บอกบุคคลอื�น

เพื�อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื�นเขา้ถึงรหสัผ่านของตน รวมท ั�งไม่ใชอ้ินเตอร์เน็ตเขา้ไปยงัเว็บไซต ์

ที�ไม่เหมาะสม และอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั 

14.6 กรณีที�บคุลากรของบริษทัขออนุญาตใหผู้ป้ฏิบตังิานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจา้ง

ใชร้ะบบสารสนเทศของบริษทั บุคลากรผูข้อนั�นตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบตัิงานสมทบหรือ

พนกังานของผูร้บัจา้ง และตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�นกบับริษทัจากการใชร้ะบบ

สารสนเทศนั�น 

14.7 บรษิทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ตดิตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศ

ของบคุลากรของบรษิทั เพื�อป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั 
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นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชั �น 

บรษิทัคาดหมายวา่ บคุลากรของบรษิทัจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดย

สนับสนุนใหม้ีการสอบถามกรณีมีขอ้สงส ัยหรือขอ้ขอ้งใจเกี�ยวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมท ั�งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนรอ้งเรียนเมื�อพบพฤติกรรม 

ที�ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือสอบถาม 

ขอ้ขอ้งใจไดท้ี� คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

หรอืผูบ้งัคบับญัชา 

บริษ ัทจะร ับฟังทุกขอ้รอ้งเรียนอย่าง เสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมท ั�ง 

ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กาํหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื�อของผูร้อ้งเรียนจะถูก 

ปิดเป็นความลบั ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครอง ไม่ใหถ้กูกล ั �นแกลง้ ท ั�งในระหว่างการสอบสวน 

และภายหลงัการสอบสวน 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดยสุจริต 

ถงึการปฏบิตัทิี�ขดั หรอืสงสยัวา่จะขดัต่อเรื�องดงักลา่วใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ�งบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข 

หรือดําเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�มีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่ผูร้บัเรื�องรอ้งเรียน

ดว้ย 
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1.2 เพื�อใหม้ ั �นใจวา่ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั ทาํหนา้ที�ดูแล 

และใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนสอดส่องการกระทาํต่าง ๆ ของบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง 

และผูแ้จง้เรื�องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระทาํดว้ยสุจรติใจ 

2. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั �น 

2.1 เมื�อมขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํที�ฝ่าฝืน หลกัปฎบิตัทิี�ดใีนเรื�องต่อไปนี� 

 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏิบตัิของนโยบายการกาํกบัดูแล

กจิการที�ด ี

 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 

 การกระทาํทจุรติ 

2.2 พบการกระทาํที�ทาํใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อบรษิทั 

3. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั �น ของผูม้ีส่วนไดเ้สยี

ทกุกลุ่ม 

3.1 ไปรษณีย ์

นาํส่งที� คณะกรรมการบรษิัท หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื  

เลขานุการบรษิัท หรอื ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

หอ้ง 1308 ชั�น 13/1 อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

3.2 โทรศพัท ์: (662) 679-6565 โทรสาร : (662) 287-3153 
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3.3 อเีมล 

คณะกรรมการบรษิัท : whistleblowing.director@ticon.co.th 

คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing.ac@ticon.co.th 

เลขานุการบรษิัท : whistleblowing.secretary@ticon.co.th 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ : whistleblowing.hr@ticon.co.th 

3.4 เวบ็ไซต ์: www.ticon.co.th/th/ir 

4. เงื�อนไขและการพจิารณาเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั �น 

4.1 รายละเอยีดของเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัช ั �น ตอ้งเป็นความจริง 

มคีวามชดัเจน หรอืพอที�จะนาํสบืหาขอ้เทจ็จรงิ เพื�อดาํเนินการต่อไปได ้

4.2 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรียน สามารถเลอืกที�จะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลข

โทรศพัทท์ี�ตดิต่อได ้หากเหน็วา่ การเปิดเผยนั�นจะทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหาย

ใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทําให ส้ามารถรายงานความคืบหนา้ สอบถามขอ้มูล 

ที�เป็นประโยชนเ์พิ�มเตมิ ชี�แจงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวก และรวดเร็ว

ยิ�งขึ�น 

4.3 ขอ้มูลที�ไดร้ ับจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยชื�อผูท้ี�แจง้เบาะแส  

หรอืผูร้อ้งเรยีนต่อสาธารณชน หากไม่ไดร้บัความยนิยอม 

4.4 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน จะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 

หรอืบคุคลภายนอก 

4.5 ระยะเวลาในการดําเนินการเรื�องรอ้งเรียน ขึ�นอยู่กบัความซบัซอ้นของเรื�อง  

ความเพยีงพอของเอกสารหลกัฐานที�ไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และคําชี�แจงของ 

ผูถ้กูรอ้งเรยีน 
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4.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง 

ตอ้งเก็บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  

และความเสยีหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งที�มาของ

ขอ้มูล หรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง 

4.7 บรษิทัจะไม่รบัเรื�องรอ้งเรยีนการกระทาํทจุรติ ดงัต่อไปนี� 

4.7.1 เรื� อ งที�คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษ ัท 

รบัไวพ้จิารณาเสรจ็สิ�นแลว้ และไม่มพียานหลกัฐานใหม่ซึ�งเป็นสาระสาํคญัเพิ�มเตมิ 

4.7.2 เรื�องที�ผูถ้กูรอ้งเรยีนพน้จากการเป็นพนกังานของบริษทัก่อนถูกกล่าวหา

เกนิกวา่หา้ปี 

4.7.3 เรื�องที�ไม่ระบุพยานหลกัฐานหรือระบุพฤติการณ์การกระทาํการทุจริต 

ที�ชดัแจง้เพยีงพอที�จะดาํเนินการสบืหาขอ้เทจ็จรงิได ้

4.7.4 เรื�องที�ล่วงเลยมาเกินกว่าหา้ปีนับตั�งแต่วนัที�กระทาํการทุจริตจนถึง 

วนัที�แจง้เรื�องรอ้งเรยีน และเป็นเรื�องที�ไม่อาจหาพยานหลกัฐานเพยีงพอที�จะดาํเนินการต่อไปได ้

5. กลุ่มบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง 

5.1 ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถงึ ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน 

5.2 ผูร้บัเรื�องรอ้งเรยีน หมายถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ผู ้จ ั ด ก า ร  เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษ ั ท  

ฝ่ ายทร ัพยากรม นุษย์ หรือ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 



คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)58 59

59 
 

6.1.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มูลจากผูร้อ้งเรยีน ดงันี� 

 ชื�อผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณีที�ไม่ไดร้ะบชุื�อ 

 วนัที�รอ้งเรยีน 

 ชื�อบคุคล หรอืเหตกุารณ์ที�รอ้งเรยีน 

 ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

6.1.3 เมื�อลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้าํหนดข ั�นความลบัตามเนื� อหา

ของเรื�อง (ยกเวน้กรณีที�เป็นการสอบถามท ั �วไป) และดาํเนินการดงันี�  

 ส่งใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนดําเนินการหาขอ้เท็จจริง และส ั �งการ 

ตามอาํนาจหนา้ที�ที�ม ี

 ส่งสําเนาเรื�องใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบื�องตน้ เพื�อเตรียม 

ใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการดา้นระเบยีบวนิยั หรอือื�น ๆ 

 ส่งสําเนาเรื�องใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบเรื�อง 

6.2 การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และส ั �งการ 

6.2.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดําเนินการหาขอ้เท็จจริง  และใหข้อ้แนะนํา 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารประพฤต ิหรอืปฏบิตัทิี�เหมาะสมต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวนิยั ส ั �งลงโทษ

โดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พื�อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แล

เรื�องรอ้งเรยีนไม่มอีาํนาจส ั �งลงโทษใหเ้สนอเป็นลาํดบัช ั�นไปจนถงึผูม้อีาํนาจแลว้แต่กรณี และใหส้่งผล

การหาขอ้เทจ็จริง การดาํเนินการและการส ั �งลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ โดยผ่าน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อทราบ หรอืพจิารณาสั �งการ 
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5.3 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน หมายถงึ ผู ้ท ํา หน ้า ที� เ ก็ บ ข ้อมู ล เ บื� อ ง ต ้น 

ประ สาน ง าน  แล ะ เก็ บผลส รุ ป 

ของการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ เลขานุการ

บรษิทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

5.4 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรยีน หมายถงึ ผู ้บ ั ง คั บ บ ัญ ช า โ ด ย ต ร ง ข อ ง 

ผูท้ี�ถูกรอ้งเรียน หรือผูบ้งัคับบญัชา

เ ห นื อ ขึ� น ไ ป ข อ ง ฝ่ า ย ง า น ที� 

ถกูรอ้งเรยีน 

5.5 ผูดู้แลเรื�องระเบยีบวนิยั หมายถงึ ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

5.6 กรรมการผูจ้ดัการ 

5.7 คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. กระบวนการในการจดัการกบัเรื�องที�มกีารรอ้งเรยีน 

6.1 การลงทะเบยีน และส่งเรื�อง 

6.1.1 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ลงทะเบียนรบัเรื�องรอ้งเรียน และกาํหนด 

วนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื�องที�รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงันี� 

 กรณีที�มผีลกระทบต่อชื�อเสียงของบริษทัอย่างรา้ยแรง ใหด้าํเนินการ

โดยด่วนที�สุด 

 กรณีอื�น ใหด้าํเนินการโดยเรว็ 

 กรณีที�เ ป็นการสอบถามท ั �วไป เ ช่น คําถามเกี� ยวกับราคาหุน้  

การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มกีารลงทะเบยีนรบัเรื�อง แต่จะส่งเรื�องใหก้บัฝ่ายงานที�รบัผิดชอบเรื�องนั�น ๆ 

โดยตรง เพื�อตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 
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6.2.2 กรณีเป็นเรื�องรอ้งเรยีนจากผูไ้ม่ระบุชื�อ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ�มเติม

ไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี�ยวกับ 

เรื�องรอ้งเรียนนั�นไปที�กรรมการผูจ้ ัดการ โดยผ่านผูบ้งัคับบญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อขอแนวทาง 

การดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป หากกรรมการผูจ้ดัการเหน็ว่าไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียน

ได ้ขอ้รอ้งเรียนนั�นจะถูกปิดเรื�องไป และใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนส่งสําเนาใหผู้ป้ระสานงาน 

เรื�องรอ้งเรยีนทราบ เพื�อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 หากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ผูถู้กรอ้งเรียน

ไม่มคีวามผดิ หรอืเป็นเรื�องที�เกิดจากความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะนําแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเรื�อง 

โดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนเสนอเรื�องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคับบญัชาลาํด ับ 

เหนือขึ�นไป เพื�อขออนุม ัติปิดเรื�อง และสําเนาเรื�องใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน เพื�อแจง้ 

แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ จากนั�นรายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

6.3 การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

6.3.1 ในกรณีที�ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เหน็ว่าจะตอ้ง 

มกีารลงโทษทางวนิยั ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรื�องต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เทจ็จริง

ต่อไป 

6.3.2 เมื� อมีผลสั �งการของกรรมการผู จ้ ัดการแลว้ ใหแ้จ ้งผลใหผู้ ดู้แล 

เรื�องรอ้งเรยีนทราบ เพื�อดาํเนินการตามข ั�นตอนต่อไป 

6.4 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

6.4.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดําเนินการตามคําส ั �งของกรรมการผูจ้ ัดการ  

ใหข้ อ้แนะนําใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบ ัติที� เหมาะสมต่อไป แลว้แจ ้งผลการดํา เนินการ 

ใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีนทราบดว้ย 
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6.4.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน แจง้ผลการดาํเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ 

และบนัทึกผลของการดําเนินการเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนไว ้โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบเป็นรายไตรมาส 

6.4.3 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข (ถา้มี)  

และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

7. การรอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติ 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยคํา หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ที�พิสูจน์ไดว้่า 

เป็นการกระทาํโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็น

บคุคลภายนอกที�เป็นผูก้ระทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบรษิทัจะดาํเนินคดกีบับคุคลนั�นต่อไป 

8. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

8.1 บริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน 

เป็นความลบั 

8.2 บริ ษ ัท จ ะ เ ปิ ด เ ผยข ้อมู ล เ ท่ า ที� จํ า เ ป็ น  โ ด ยคํ า นึ ง ถึ ง ค ว ามปลอดภัย  

และความเสยีหายของผูร้ายงานแหลง่ที�มาของขอ้มูล หรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง 

8.3 ผูท้ี�ไดร้ ับความเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการ 

ที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

8.4 กรณีที�ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี�ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง เหน็ว่าตน

อาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือ

ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมก็ได ้หรือ

บริษทัอาจกําหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี�ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
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ขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�มีแนวโนม้ที�จะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือ

ความไม่ปลอดภยั 

8.5 บริษ ัทจะไม่กระทาํการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน  

ไม่ว่าจะโดยการเปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน ส ั �งพกังาน ข่มขู่ รบกวน 

การปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง หรือกระทําการอื�น ใดที�มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่ เป็นธรรม 

ต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

9. บทลงโทษเมื�อไม่ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �น 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์ร ัปช ั �นถือเ ป็นส่วนหนึ� งของวินัย 

ในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณา

โทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
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ภาคผนวก 

1. คาํจาํกดัความและคณุสมบตัคิวามเป็นอสิระของกรรมการบรษิัท 

1.1. ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�ม ีส ิทธิออกเส ียงในบริษทั บร ิษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ 

1.2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษา หร ือผูม้ ีอาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

1.3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย

กบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ 

1.4. ไม่มีความสัมพ ันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษ ัท บริษ ัทใหญ่ บริษ ัทย่อย บริษ ัทร่วม  

หรอืนิตบิคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ 

1.5. ไม่มีล ักษณะอื�น ใดที�ท ําใหไ้ม่ส ามารถใหค้วามเห็นอย่าง เ ป็นอิสระเกี� ยวกับ 

การดาํเนินงานของบรษิทั 

บคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ หมายถงึ บคุคลดงัต่อไปนี�  

(ก) ผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(ค) ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

(ง) บุคคลที�มีความสัมพ ันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน  

ตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึ�งไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บตุร หรอืญาตสินิทอื�น 
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(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที�บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอํานาจควบคุมหรือ 

มสี่วนไดเ้สยีอื�นใด ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มอยา่งมนียัสาํคญั 

2. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงท ั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง ท ั�งนี� ใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2.2. หา้มผูท้ี�มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�มีส่วนไดเ้สีย หรือ

ไดผ้ลประโยชนใ์นดา้นการเงนิหรอืการบริหารงาน ท ั�งในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนการดาํรงตาํแหน่ง 

โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักลา่วมตีวัอยา่งเช่น 

 เป็นกรรมการที�มีส่ วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษา 

ที�รบัเงนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีาํนาจควบคุม 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษา

ทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซื�อ/ขายสินคา้หรือบริการ ซื�อขายสินทรพัย ์

ให/้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้ 

2.3. หากดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษทัอื�นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ดงักลา่วและค่าตอบแทนที�ไดร้บัจากบรษิทันั�นดว้ย 

2.4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษ ัทอื�นในกลุ่มที�เ ป็นบริษ ัท 

จดทะเบยีน 

2.5. เป็นกรรมการที�ไม่ใช่เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 
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2.6. เป็นกรรมการที�ไมไ่ดร้บัการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ

บรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

2.7. สามารถปฏิบตัิหนา้ที� แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที� 

ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทั รวมท ั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ี�มีความสมัพนัธ์หรอืเกี�ยวขอ้งกบับริษทั จนทาํใหไ้ม่สามารถ 

ทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี�  ลูกหนี�  หรือผูท้ี�มีความเกี�ยวขอ้ง 

ทางธุรกจิ อยา่งมนียัสาํคญั เป็นตน้ 

3. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1. มีประสบการณ์ ความรู ค้วามสามารถ และความเข า้ใจถึงคุณสมบ ัติ หน ้าที�  

และความร ับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

รวมถงึมคีวามรูด้า้นบรรษทัภบิาล 

3.2. ตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั มคีวามเป็นกลางตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

3.3. สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตัหินา้ที� 

4. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

4.1. มีประสบการณ์ ความรู ค้วามสามารถ และความเข า้ใจถึงคุณสมบ ัติ หน ้าที�  

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

รวมถงึมคีวามรูด้า้นบรรษทัภบิาล 

4.2. สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตัหินา้ที� 

 



คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)66 67

66 
 

5. คณุสมบตัขิองผูบ้รหิารสูงสดุ 

5.1. มคีุณสมบตัทิี�ไม่ขดัต่อมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

5.2. มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และเคยดํารงตําแหน่งผูบ้ริหารระด ับสูง 

ไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 

5.3. มีความเป็นผูน้ํา วิส ัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ 

ในการตดัสนิใจ และประวตักิารทาํงานที�ด ี

5.4. มปีระสบการณ์ดา้นวางแผนกลยุทธท์างดา้นการเงนิ การลงทนุ การบริหารจดัการ และ

การพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

5.5. เป็นผูท้ี�มคีวามสนใจในธุรกจิของบรษิทั และสามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอ 

5.6. มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี มีทกัษะในการติดต่อสื�อสารกบัคณะบุคคล และหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง รวมท ั�งสามารถประสานงานไดด้ที ั�งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

5.7. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไม่ประกอบกจิการหรอืเขา้ร่วมในกจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น

การแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพื�อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ื�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ 

ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที�จะมมีตแิต่งตั�ง 

6. คณุสมบตัแิละหนา้ที�สาํคญัของผูต้รวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมคีุณสมบตัแิละหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

6.1. มคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีตรวจสอบภายใน 

6.2. มสีทิธิที�จะขอตรวจสอบทรพัยส์ินและกิจกรรมต่าง ๆ รวมท ั�งหนงัสือ บญัชี เอกสาร

ประกอบการบนัทกึบญัช ีจดหมายโตต้อบ และรายงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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6.3. สามารถขอใหพ้นกังานของฝ่ายงานที�รบัการตรวจสอบใหข้อ้มูล คําชี�แจง และส่งมอบ

เอกสารในเรื�องที�ทาํการตรวจสอบ 

6.4. ตอ้งเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งนอ้ยปีละครั�ง 

7. คาํจาํกดัความ แนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บุคคลที�เกี�ยวโยง หมายถงึ ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย รวมท ั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและญาติสนิท

ของบคุคลดงักลา่ว 

รายการที�เกี�ยวโยง หมายถึง รายการระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั

ของบรษิทั หรอืรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย รายการที�เกี�ยวโยง

กนัแบง่เป็น 5 ประเภท คือ 

7.1. รายการการคา้ที�เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เกี�ยวกบัสินทรพัย/์บริการ

อนัเป็นธุรกิจปกติของบริษทั ที�ทาํเป็นประจํา และเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ท ั �วไป เช่น การซื�อขาย

ที�ดนิและอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

7.2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เกี�ยวกบัสินทรพัย/์บริการ 

เพื�อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ใหด้าํเนินการไปไดอ้ย่างราบรื�น ไดแ้ก่ การไดร้บั 

การวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการโรงงานและคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

7.3. รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะส ั�น คือ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์

ที�ไม่สามารถแสดงไดว้า่เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ท ั �วไป และมอีายุสญัญาเช่าไม่เกนิกวา่ 3 ปี 

7.4. รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอื�น 
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10. อาํนาจควบคมุกจิการ หมายถงึ 

การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี� 

(ก) การถือหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงในบริษทัเกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจํานวนสิทธิออกเสียง

ท ั�งหมดของบรษิทันั�น 

(ข) การมอีาํนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้ม หรอืไมว่า่เพราะเหตอุื�นใด 

(ค) การมีอาํนาจควบคุมการแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ ตั�งแต่กึ�งหนึ�งของกรรมการ

ท ั�งหมดไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
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7.5. รายการความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม เช่น เงนิทุนหมุนเวยีน 

ในรูปเงนิกู ้การใหกู้ย้มืคํ�าประกนั เป็นตน้ ซึ�งบรษิทัจะตอ้งไดร้บัผลตอบแทน เช่น ดอกเบี�ยตามอตัรา

ตลาด 

8. บรษิัทย่อย หมายถงึ 

บรษิทัที�มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี� 

(ก) บรษิทัที�บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (“ไทคอน”) มีอาํนาจ

ควบคุมกจิการ 

(ข) บรษิทัที�บรษิทัตาม (ก) มอีาํนาจควบคุมกจิการ 

(ค) บริษ ัทที�อ ยู่ภายใตอ้ํานาจควบคุมกิจการของบริษ ัทตาม  (ข ) ต่อไปเป็นทอด  ๆ  

โดยเริ�มจากการอยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) 

9. บรษิัทร่วม หมายถงึ 

บริษทัที� ไทคอน หรือบริษทัย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย 

ทางการเงนิและการดาํเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถงึระดบัที�จะมีอาํนาจควบคุมนโยบายดงักล่าวและ 

ไม่ถอืเป็นบรษิทัยอ่ยหรอืกจิการร่วมคา้ 

ในกรณีที� ไทคอน หรอืบรษิทัยอ่ยถอืหุน้ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มรวมกนัตั�งแต่รอ้ยละยี�สิบ

แต่ไม่เกินรอ้ยละหา้สิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท ั�งหมดของบริษทันั�น ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า  

ไทคอน หรือบริษ ัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจตามวรรคหนึ�ง เวน้แต่จะพิสูจน ์

ใหเ้หน็เป็นอยา่งอื�น 
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