บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
คณะกรรมการบริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงาน โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันจะนามาซึ่ง
การดาเนินกิจการอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการให้ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ การประเมินการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ และให้ มีทศั นคติที่ดี
รวมทังมี
้ จิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นเจ้ าของบริ ษัท และให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื ้นฐาน
ที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับตามที่กฎหมายกาหนด และสิทธิอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงาน สิทธิการได้ รับส่วนแบ่งในผลกาไร/เงินปั นผล และการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
การใช้ สิทธิในเรื่ องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกรณี สรรหาและแต่งตังใหม่
้
หรื อส่งคาถามเกี่ ยวกับบริ ษัท ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ สิทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลง
ความเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ได้
กาหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิในเรื่ องต่างๆ โดยได้
กาหนดเป็ นนโยบายตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั นี ้
1.1 การส่ งหนังสือเชิญประชุมล่ วงหน้ า
การประชุมสามัญ ประจาปี บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ บริ ษัทศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“TSD”) ในฐานะนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจัด ส่ งเอกสารเชิ ญ ประชุ ม พร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ทังฉบั
้ บภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการ
ประชุ ม โดยแต่ ล ะวาระจะมี ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเรื่ อ งที่ จ ะประชุ ม พร้ อมทั ง้ ระบุ ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ไว้ อย่ างชัดเจน รวมทัง้ ได้ แ นบเอกสารประกอบการประชุม เช่ น รายงานงาน
ประจาปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่อส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริ ษัท ประกาศ
งดรั บการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้ อมทัง้ ได้ เผยแพร่
หนังสือเชิ ญ ประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วัน เพื่ อให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ ศึกษาข้ อมูล ต่างๆ ก่ อนวัน ประชุม รวมถึงได้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เตรี ยมตัวล่วงหน้ าก่อน
การเข้ าร่ วมประชุม ซึง่ เป็ นไปตาม พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ได้ กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี บัญ ชี ของบริ ษัท และในกรณี ที่ มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณี พิ เศษ (การประชุม
วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ) ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ กระทบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี่ ยวข้ องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์
กฎหมาย ข้ อบังคับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท จัดส่งรายงานสรุ ปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็ จสิน้ การประชุม ตลอดจนดาเนิ นการจัดส่งรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายในกาหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่ รายงาน วีดีทัศน์ ของการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.patumrice.com) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นให้ ได้
รับทราบข้ อมูลอย่างรวดเร็ ว
2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญอย่างมากในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกาหนดไว้ ในนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้ รับ
ข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัท การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อรั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี การออกเสียง
ลงคะแนนในที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ น ในการแต่ งตัง้ ถอดถอนกรรมการ การได้ รับ เงิ น ปั น ผล การเสนอวาระเพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนการซักถามหรื อแสดงความเห็นในเรื่ องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้ รายงานให้ ทราบ หรื อได้ ข อความเห็น
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มของบริ ษัท ทังภายใน
้
และภายนอกบริ ษัท
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้ าหนี ้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ให้ ได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่ างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ น ธรรม รวมทัง้ เสริ มสร้ างความเข้ าใจกับ ผู้มีส่วนได้ เสี ย กลุ่มต่างๆ เพื่ อให้ เกิ ด
ความสัมพัน ธ์ และความร่ วมมือที่ ดีระหว่างบริ ษัท กับ ผู้มีส่วนได้ เสีย อีกทัง้ เป็ นปั จจัยที่ จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัท
สามารถเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ คณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี ้

1 / 19

3.1 ด้ านลูกค้ า
บริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้ าในการได้ รับความพึงพอใจสูงสุด ซึง่ มีต่อความสาเร็ จของบริ ษัท
จึงได้ มีการกาหนดนโยบายการบริ หารจัดการ เพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า และการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุก
รายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจในการบริ การของบริ ษัท ให้ มากที่สดุ ดังนี ้
3.1.1 การปฏิ บัติต่อลูก ค้ าต้ องถูก ต้ องตรงตามเงื่ อนไขที่ ตกลงกัน กรณี ที่ ไม่ส ามารถดาเนิ น การตาม
เงื่อนไขได้ ต้ องหาแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข
3.1.2 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
3.1.3 รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าตลอดเวลา
3.1.4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้ า
3.1.5 ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้ าอย่างถูกต้ อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้ า
รวมทังไม่
้ นาข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
3.1.6 จัดให้ มีระบบ หรื อกระบวนการให้ ลูกค้ าสามารถร้ องเรี ยน หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริ การของบริ ษัท
3.2 ด้ านคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า คูแ่ ข่ง และเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
โดยค านึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท และตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของความถูก ต้ อง เหมาะสม บนพื น้ ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.2.1 ดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี อนั ดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้ กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้ อบังคับ หรื อข้ อตกลงต่างๆ กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้ องหา
แนวทางปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหา
3.2.3 ให้ ความสาคัญในการดูแลให้ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
3.2.4 ไม่ เรี ย ก หรื อไม่ รับ หรื อจ่ ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่สุจ ริ ต รวมทัง้ ไม่ ล ะเมิด หรื อ ล่วงรู้ ความลับ
ทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล
3.2.5 สนับสนุนให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนต่างๆ เพื่อให้ คคู่ ้ า คูแ่ ข่ง และเจ้ าหนี ้สามารถติดต่อได้
นอกจากแนวปฏิบัติดงั กล่าวแล้ ว บริ ษัท ฯยังได้ มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า
โดยดาเนินการภายใต้ หลักการดังนี ้
นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า
1. กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคูค่ ้ า
2. ก าหนดให้ มี ก ารประกวดราคาและคั ด เลื อ กคู่ ค้ าอย่ า งโปร่ ง ใสเป็ นธรรมและเหมาะสมโดย
คณะกรรมการจัดหาพัสดุของบริ ษัท
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3. จัดทารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขนตอนการจั
ั้
ดหาและระบบการติดตามรวมทังการควบคุ
้
มภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขอย่างครบถ้ วน
3.3 ด้ านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดาเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม โดยเสมอ
มา เพื่ อช่วยเหลื อและสร้ างประโยชน์ ให้ กับ สังคมชุมชน และเป็ น ไปตามมาตรฐานและข้ อกาหนดการ
ควบคุมอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
3.3.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
3.3.2 สนับ สนุ น ให้ ค วามช่ วยเหลื อ และร่ วมมื อ กับ รั ฐ และชุ มชน ในกิ จ กรรมของชุม ชน สังคม และ
สถาบันการศึกษา รวมทัง้ รั กษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่ น ที่ หน่วยงานของบริ ษัท ตังอยู
้ ่
และส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย ประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
3.3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษั ท มี จิ ต ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้ อม
3.3.4 สนับสนุนให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
3.4 ด้ านพนักงาน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและสาคัญยิ่งที่สามารถให้ บริ ษัท ฯ บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยประสงค์ที่จะให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงานอย่าง
เท่าเทียมกัน พนักงานจะได้ รับการพัฒนาส่งเสริ มให้ มีความรู้ ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
3.4.1 มีความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.4.2 สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้ วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3.4.3 ให้ ความสาคัญในการดูแลให้ พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ การรักษา
สุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างสม่าเสมอ
3.4.4 สนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ และความก้ าวหน้ าอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
3.4.5 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการที่ให้ พนักงานร้ องเรี ยนกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัท โดยได้ กาหนดนโยบายในการเผยแพร่ ข้อมูล
สารสนเทศที่สาคัญต่างๆ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้ วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
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ประจาปี ซึ่งมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ ของบริ ษัท (www.patumrice.com) เว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”)
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.patumrice.com)
5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ต้ องประกอบด้ วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ การทางานจาก
หลากหลายสาขา เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้ าที่
ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทฯ อย่างสูงสุด
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 มีจานวนกรรมการของบริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้ าคน
5.1.2 มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
5.1.3 มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
5.1.4 การแต่งตังกรรมการมี
้
ความโปร่ งใส ชัดเจน และได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
คณะกรรมการในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ
5.2 ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติตามที่ บริ ษัท ฯ กาหนดซึ่งสอดคล้ องตามที่ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ดังนี ้
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น กรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ
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5.2.5

5.2.6

5.2.7
5.2.8

5.2.9

บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวัน
แต่งตัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ น ที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัท

วาระการดารงตาแหน่ง
มีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 9 ปี ตังแต่
้ ปี 2559
5.3 กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กาหนด
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหมายความว่า กรรมการที่ดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริ หาร และให้ หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้ นแต่จะ
แสดงไว้ วา่ เป็ นการลงนามผูกผันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับ
กรรมการรายอื่น
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5.4 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีอานาจหน้ าที่รับผิดชอบจัดการงานทัง้ ปวงของบริ ษัท ฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังมติ
้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องต่ างๆ
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องต่างๆ ขึน้ เพื่ อช่วยในการบริ หารจัดการงานที่
สาคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลัน่ กรองงานตามความจาเป็ นและเหมาะสม ดังนี ้
5.5.1 คณะกรรมการบริ หาร
5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.5.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.5.5 คณะกรรมการชุดต่างๆ
โดยกาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่ องให้ เป็ นไปตาม ตลท. กาหนด และกรรมการบริ ษัท ได้
กาหนดขอบเขต หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และกาหนดให้
มีรายงานผลให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทราบทุกครัง้
5.6 การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละ
ท่านที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกากับ
ดูแลให้ แต่ละบริ ษัท มีนโยบาย และดาเนินธุรกิจ ที่สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท ดาเนินธุรกิจให้ เกิ ด
ประโยชน์ และสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ กับ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้ กาหนดนโยบายให้ กรรมการบริ ษัท
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ก าหนดนโยบายในการดารงตาแหน่ งในบริ ษัท จดทะเบี ย นอื่น ของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้ การกากับดูแลและ
การบริ หารจัดการงานของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.7 การแบ่ งแยกหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนด และแยกอานาจของคณะกรรมการบริ ษัท และของฝ่ ายจัดการในระดับต่าง ๆ ได้ อย่าง
ชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัท เป็ นคนละคนกัน อีกทังบริ
้ ษัท ฯ ได้ มี
การแบ่งแยกอานาจหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิด
ความเหมาะสมในการบริ หารจัดการ และได้ จัดให้ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ โดยเป็ นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างกันตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ รวมทัง้ การบริ หารงานมีการจัดแบ่งระดับและอานาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน
โดยฝ่ ายจัดการมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจหรื อการบริ หารจัดการภายใต้ อานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
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5.8 การอบรมและพัฒนาความรู้ กรรมการ
บริ ษัท ฯ ได้ ให้ ความสาคัญ ในเรื่ องการอบรมและการพัฒ นาอย่างสม่าเสมอ โดยกรรมการที่ ได้ รับ การ
แต่งตัง้ ใหม่ทุกท่านจะได้ รับทราบการปฐมนิ เทศเพื่ อรั บข้ อมูลต่างๆ ของบริ ษัท ฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
กลยุท ธ์ เป้ าหมาย หนังสื อบริ คณห์ ส นธิ ข้ อบังคับ บริ ษั ท บทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จริ ยธรรมทางธุรกิ จ จรรยาบรรณของกรรมการ และ
ข้ อมูลธุรกิ จของบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพี ยงพอก่อนปฏิ บัติหน้ าที่ รวมทัง้ บริ ษัท ฯได้
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่านเข้ ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็ นหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการทังที
้ ่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
หรื อ สถาบันอื่นๆ
5.9 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ และภารกิ จ ของบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ ทิ ศทางการด าเนิ น ธุ รกิ จ
นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายต่างๆ ของบริ ษัท อย่างชัดเจน เพื่อให้ ฝ่ายจัดการได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
จัดทาแผนงานต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณ รวมทัง้ การขยายธุรกิจของบริ ษัท ฯในอนาคต
เพื่อสร้ างความมัน่ คงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ แก่บริ ษัทฯต่อไป
5.10 เลขานุการบริษัท และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านบริษัท
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท ตามข้ อกาหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษัทจดทะเบี ยนในหมวดความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
ภาระหน้ าที่ จัดการประชุม จัดทา และเก็บ รั ก ษาเอกสาร ได้ แ ก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ/ผู้บริ หาร รวมทังให้
้ คาแนะนาข้ อมูล/
กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั ิ และรวมทัง้ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
เพื่ อให้ กรรมการสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิ ผล และก่อให้ เกิ ดประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัท ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5.11 แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการ
บริ หารงานที่เหมาะสม ตังแต่
้ ตาแหน่งระดับผู้บริ หารฝ่ ายงานขึ ้นไป เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรให้
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สามารถรองรับและสอดคล้ องกับการขยายธุรกิจ โดยดูแลให้ มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของ
ผู้บริ หาร ส่งเสริ มเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้ เหมาะสม รวมทังติ
้ ดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.12 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ ให้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ทาให้ บริ ษัท ต้ อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมทังมี
้ นโยบายที่จะกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละคน ที่สะท้ อนภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรี ยบเทียบได้ กบั บริ ษัท
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีขนาดใกล้ เคียงกันตลอดจนเพื่ อเป็ นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ได้ มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี
5.13 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีกาหนดการประชุมไว้ ล่วงหน้ าอย่างเป็ นทางการตลอดทัง้ ปี โดยจัดให้ มี
การประชุมเป็ นประจาเดือนละครัง้ และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็ นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดาเนินงานในเรื่ องต่างๆ ของบริ ษัท โดยบริ ษัท จะจัดส่งหนังสือ
เชิญ ประชุมพร้ อมวาระการประชุมให้ กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างน้ อย 5 วันทาการ เพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลก่อนวันประชุม ในการประชุม
คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผยและเป็ นอิสระ รวมทังมี
้ การจดบันทึกการประชุม
อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อจัดเก็บไว้ ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องใช้ ตรวจสอบอ้ างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้ มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ การ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นต้ น
5.14 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
15.14.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท โดยกาหนดให้ มีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองรายบุ ค คล อย่ า งสม่ า เสมอเป็ นประจ าทุ ก ปี รวมถึ ง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบทังคณะ
้
และรายบุคคล เพื่อ
ใช้ เป็ นกรอบในปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และสะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ซึง่ การตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ จะกาหนดให้
กรรมการแต่ล ะท่านเป็ นผู้ตอบ และส่งให้ เลขานุการบริ ษัท น ามาสรุ ป ผลและนาเสนอผลการ
ประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
15.14.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการชุดย่อย
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บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุด ย่ อ ยทุ ก คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเอง (Board Self – Assessment)
เป็ นรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ซึง่ การตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อย จะกาหนดให้ กรรมการแต่ละท่านเป็ นผู้ตอบ และส่งให้ เลขานุการบริ ษัท
นามาสรุ ปผลและนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาทบทวน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในปี ที่ผ่านมา
15.14.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผู้จดั การใหญ่
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเป็ น ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นประจาทุกปี โดยพิ จารณาตามความ
เหมาะสมกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และผลการดาเนินงานของบริ ษัทโดย
เทียบกับเป้าหมายของบริ ษัท รวมทังสภาพความเป็
้
น จริ งทางเศรษฐกิจ และเปรี ยบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้ าที่ ในการกากับ ดูแ ลให้ ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ มีความ
เหมาะสมและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึงการดูแลให้ บ ริ ษัท มีก ารปฏิ บัติตามข้ อกาหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง การดูแลมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น เพื่ อ ป้ องกัน มิ ให้ เกิ ดการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติมิ ช อบ โดยบริ ษั ท ฯได้ จัด ให้ มี ก ลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็ นอิสระทาหน้ าที่ในการตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกากับดูแลกิจการ
6.2 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ ถือเป็ นกลไกสาคัญและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน
ที่จะทาให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ โดยมีการกาหนดเป็ นนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้ น การพัฒ นาระบบบริ หารความเสี่ยงตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good
Corporate Governance) และให้ มีการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรแบบบูรณาการ โดยดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง
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7 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส
เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย โดยมุ่งเน้ นให้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติ ตามข้ อบังคับ และ
จรรยาบรรณ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกาหนดเป็ น
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมถึงการจัดให้ มีการรับแจ้ งเบาะแส หรื อเรื่ องร้ องเรี ยน และการคุ้มครองผู้
แจ้ งเบาะแส
8 จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯได้ จัด ให้ มี คู่มื อจริ ย ธรรมของธุ รกิ จ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุ่ม ได้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ น ลูก ค้ า คู่ค้า/คู่แ ข่ ง เจ้ าหนี ้ พนัก งาน สังคมชุม ชนและสิ่ งแวดล้ อ ม แล ะ เพื่ อ เป็ น การสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดี อันจะนามาซึง่ ความมัน่ คงให้ แก่บริ ษัท อีกทัง้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ กาหนดให้ มีการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริ หารและพนัก งาน โดยกาหนดให้ พนักงานของบริ ษัท ทุกคนต้ องรั บทราบและทาความเข้ าใจคู่มือ
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จที่ บริ ษัท จัดทาขึน้ และลงนามรั บ ทราบนโยบายดังกล่าวทุกปี เพื่ อใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้ นถูกสอบสวนและลงโทษทางวินั ยตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ อาจถึงขันให้
้ พ้นจากการเป็ นพนักงาน หรื อถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
9 ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติเรื่ องความ
ขัดแย้ งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบตั ิตามแนวทางของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยให้ บุคลากรของ
บริ ษัทฯ ทุกคนต้ องคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ในการตัดสินใจดาเนินการต่างๆทางธุรกิจ โดยพิจารณา
แก้ ไขปั ญ หาความขัดแย้ งของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ
ภายในกรอบจริ ยธรรมที่ ดี ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนเพื่ อผลประโยชน์ ของบริ ษัท โดยรวมเป็ น
สาคัญ โดยมีข้อกาหนดมิให้ ผ้ ูที่มีส่วนได้ เสีย หรื อเกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมตัดสินใจในเรื่ องที่ต้องมีการพิ จารณาตัดสินใจ
อนุมตั ิตา่ งๆ
10. การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน จึงกาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษัท โดยห้ ามไม่ให้ มีการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ไม่ใช้ ข้อมูล
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ภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อ
ขายหุ้นของบริ ษัท ได้ แก่
10.1 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
กาหนดห้ ามคณะกรรมการ ผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง รวมทังห้
้ ามมิให้ ใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์สว่ นตน
10.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ซึง่ หมายความรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
จะต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อหลัก ทรั พ ย์ ต่อ กลต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10.3 การซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท
มีการกาหนดห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิ ด
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการแจ้ งการห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลา
ดังกล่าวทุกครัง้
11. การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรั พย์ สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ คานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกับ สิ ท ธิ มนุษ ยชนและการจ้ างงานอย่ างเคร่ งครั ด รวมถึงก าหนดระเบี ยบปฏิ บัติมิให้
พนักงานนาเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ ในงานของบริ ษัทฯ ในการจัดทาสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อเป็ นการ
นามาใช้ ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
1. การดาเนินธุรกิจให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่ าง ๆ
1.1 ดาเนินธุรกิจให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่างๆ โดยคานึงถึ งผลประโยชน์ของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรายอย่างเป็ นธรรม
1.2 ให้ ค วามร่ วมมือกับ หน่วยงานกากับ ดูแ ล เช่น ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.3 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระเทศมี ค วาม
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง
1.4 สนับสนุนส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องต่างๆ
2. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกรายคือเจ้ าของกิจการ และบริ ษัทมีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะ
ยาวอย่างเท่าเทียมกันจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรวม
2.2 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 ดูแลให้ มีการกาหนดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นควรได้ รับ และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น
2.4 น าเสนอข้ อมูล สารสนเทศต่างๆของบริ ษั ท ที่ ผ้ ู ถือหุ้ น ควรรั บ ทราบอย่ างครบถ้ วนตามความจริ งอย่ าง
สม่าเสมอ
2.5 กาหนดให้ มีช่องทางในการอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ หรื อสอบถามข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษัท
3. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้ าในการได้ รับความพึงพอใจสูงสุด และสร้ างความมั่นใจให้ กับลูกค้ า
รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้ อมทังรั้ กษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
3.2 ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้ าอย่างถูกต้ อง เพี ยงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรั กษาความลับของลูกค้ า
รวมทังไม่
้ นาข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
3.3 ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้ า
3.4 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การ
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4. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี ้
บริ ษัท มีการปฏิ บัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้ าหนี อ้ ย่าง เป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทและ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1 ให้ ความสาคัญในการดูแลให้ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ
4.2 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกา กฎข้ อบังคับ หรื อข้ อตกลงต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้
ควรหา แนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยยึดหลักความถูกต้ องสมเหตุสมผล
4.3 ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
4.4 การให้ ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบริ ษัทต้ องถูกต้ องโดยไม่ละเมิดหรื อแสวงหาข้ อมูล/ความลับทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล
4.5 สนับสนุนให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยน เพื่อให้ คคู่ ้ า คูแ่ ข่ง และเจ้ าหนี ้ สามารถแสดงความเห็นได้
5. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ฯ มี เจตจ านงที่ จ ะด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อสังคม ชุม ชน และสิ่ งแวดล้ อม รวมทัง้ ให้
ความสาคัญในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมต่างๆ จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.1 สนับสนุน ให้ ความช่วยเหลือและร่ วมมือกับ รั ฐ และชุมชน ในกิ จกรรมของสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายรั ฐธรรมนูญ รวมทัง้ รั กษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริ มให้ บริ ษัทในเครื อประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
5.2 จัดให้ มีระบบการบริ หารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม ตามที่กฎหมายกาหนด
5.3 ส่งเสริ มให้ พนักงานของกลุ่มบริ ษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม และ
เสริ มสร้ างความเข้ าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เพื่อให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
5.4 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
5.5 สนับสนุนให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนเพื่อให้ สามารถติดต่อได้
6. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
พนักงานถื อเป็ นทรั พยากรที่ มีคุณ ค่าและสาคัญ จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิ บัติต่อพนักงาน เพื่ อ ให้ พนักงานมี
ความภาคภูมิใจในองค์ กร และมีโอกาสก้ าวหน้ าในการปฏิ บัติงานพร้ อมทัง้ ได้ รับการส่งเสริ มและพัฒ นาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่องจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
6.1 ให้ ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และเอาใจใส่ต่อผลตอบแทน การแต่งตังโยกย้
้
าย
การให้ รางวัลและการลงโทษ รวมทังสวั
้ สดิการ โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสม
6.2 สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์ กร และคานึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กรหรื อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
6.3 ให้ ความสาคัญในการดูแลให้ พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อม ในการ
ทางานที่ดี
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6.4 ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ของพนักงาน ทังการฝึ
้
กอบรมภายใน และภายนอก
บริ ษัทโดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอเพื่อสร้ างคุณค่าต่อพนักงานและบริ ษัทฯ
6.5 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานตลอดจนศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้นโดย
ให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6.6 รั บ ฟั งความเห็ น และข้ อเสนอแนะจากพนัก งานทุก ระดับ อย่ างเท่ าเที ย มกัน รวมทัง้ จัดให้ มีระบบหรื อ
กระบวนการให้ พนักงานสามารถร้ องเรี ยนกรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
7. การสร้ างค่ านิยมที่คานึงถึงผลประโยชน์ ขององค์ กร
สนับสนุน และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนรักษาค่านิ ยมขององค์ กร โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ขององค์ กรหรื อ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เช่น ใช้ ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวัง และประหยัดการใช้ ทรัพยากรภายในบริ ษัท ฯ
8. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทถือเป็ นนโยบายสาคัญที่มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับใช้ อานาจหน้ าที่แสวงหาข้ อมูล
เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
8.1 กาหนดให้ มีการควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลภายใน และข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ
8.2 กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้ อง และโปร่ งใสโดยสม่าเสมอตาม
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่กาหนด รวมทังระมั
้ ดระวังไม่ให้ ผ้ ูมีสว่ นได้ เสียเกิดความสาคัญผิดในข้ อมูล
8.3 กรณี ที่มีการปฏิบตั ิเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด บริ ษัท
จะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
และทาการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างเคร่ งครัด
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
1. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท
1.2 กากับดูแลและปฏิบัติหน้ าที่เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิ ดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม และมีความยุติธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ
กล้ าที่จะตัดสินใจหรื อให้ ความเห็นในสิ่งที่ถูกต้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทอย่างเป็ นอิสระ ด้ วยความ
ระมัดระวัง เพื่ อผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท และไม่เกี่ยวข้ องในกิ จการที่ อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่
บริ ษัท
1.4 ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มกาลังตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ อนั มิชอบจากการปฏิ บัติหน้ าที่เพื่ อประโยชน์ ของตนเอง รวมทัง้ ไม่มีส่วนได้ เสียใน
กิจการที่เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่มีลกั ษณะที่เป็ นคู่แข่งของบริ ษัท และไม่กระทาการใดๆ
ที่จะนาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูบ่ ริ ษัท ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
1.6 ใฝ่ หาความรู้ ในธุรกิจของบริ ษัทรวมทัง้ ข้ อกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริ หาร
1.7 วางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
ประเพณีอนั ดีงาม
1.8 พึงเปิ ดเผยข้ อมูลและน าเสนอข้ อมูลต่างๆ ของบริ ษัท อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ น จริ งอย่าง
สม่าเสมอ และทันเวลาเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิ บัติห น้ าที่ ใ ห้ เป็ น ไปตามมติที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้ น ด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต มีความยุติธ รรม ยึด มั่น ใน
หลักการ และมีความกล้ าที่จะตัดสินใจ หรื อให้ ความเห็นในสิ่งที่ ถูกต้ องด้ วยความระมัดระวัง และเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน เพื่อให้ แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ รับการเอาใจ
ใส่ดแู ล
2.3 จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ ในการอานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิ
หรื อสอบถามข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษัท
3. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
3.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.2 จัดให้ มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพต่อลูกค้ า
3.3 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ของลูกค้ า และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
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3.4 ปฏิ บัติต่อลูกค้ าตามข้ อตกลงหรื อเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ กาหนด กรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการตามเงื่อนไขได้
ควรหาแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข
3.5 ไม่ให้ ความหวังแก่ลกู ค้ าหรื อคามัน่ ในเรื่ องที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการนันได้
้
3.6 นาเสนอข้ อมูลข่าวสารแก่ลกู ค้ าอย่างถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้ า
รวมทังไม่
้ นาข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
3.7 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การ
4. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี ้
4.1 ปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการค้ า และการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคเป็ นธรรม
4.2 ปฏิ บัติต่อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี ้ ให้ ได้ รับ การปฏิ บัติอย่ างเหมาะสม ตามเงื่ อนไข กฎข้ อบังคับ หรื อ
ข้ อตกลงต่างๆ กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ควรหาแนวทางปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาโดยยึดหลัก
ของความถูกต้ อง สมเหตุสมผล
4.3 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ต รวมทังไม่
้ สนับสนุนให้ มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็ น
การให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้ อง
4.4 การให้ ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบริ ษัทต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง ระมัดระวัง
4.5 ไม่ละเมิดหรื อแสวงหาข้ อมูล/ความลับทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทาลายชื่อเสียงด้ วยการ กล่าวร้ าย
ปราศจากความจริ ง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
4.6 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ คคู่ ้ า คูแ่ ข่ง และเจ้ าหนี ้ สามารถติดต่อได้
5. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
5.1 ดาเนิ นธุรกิ จที่ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม ปฏิ บัติตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม หรื อข้ อกาหนดต่างๆ
5.2 ให้ ความช่ ว ยเห ลื อ และร่ วม มื อ กั บ รั ฐ และชุ ม ชน ใน กิ จ กรรมของสั ง คมชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทังรั
้ กษาขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นที่บริ ษัทตังอยู
้ ่
และส่งเสริ มให้ บริ ษัทในเครื อประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
5.3 สร้ างจิตสานึกให้ พนักงานของกลุ่มบริ ษัทมีความรั บผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม รวมทัง้
สร้ างความเข้ าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เพื่อให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
5.4 จัด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจัด การ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด รวมถึงการป้ องกัน ผลกระทบและดูแ ลรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อม โดยให้ มี เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ อปุ กรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
5.5 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ สามารถติดต่อได้
6. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
6.1 ดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ทังในด้
้ านผลตอบแทน การแต่งตังโยกย้
้
าย การให้ รางวัล
และการลงโทษ รวมทังสวั
้ สดิการ โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
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6.2 ส่ง เสริ ม พนัก งานให้ มี ความมั่น คงก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงาน การศึก ษาต่ อในระดับ ที่ สูงขึน้ รวมทัง้
ความเป็ นอยู่สว่ นตัว โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ และหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม
6.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงานให้ พนักงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
6.4 รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
6.5 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการให้ พนักงานร้ องเรี ยนกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
6.6 ปกครองพนักงานด้ วยทัศนคติที่ดี สุภาพ เมตตาปราณี และเป็ นธรรม ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
6.7 เคารพต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกชน ความเป็ น ส่ วนตัวของพนั ก งาน ไม่ น าข้ อ มูล ส่ วนตัว เช่ น เงิ น เดื อ น
ประวัติการรั กษาพยาบาล ครอบครั ว ไปเปิ ดเผยให้ กับบุคคลภายนอกหรื อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ น
ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับของกฎหมาย
6.8 สร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานด้ วยกัน
และระหว่างพนักงานกับองค์กร
6.9 ปลูก ฝั งให้ พ นักงานทุกคนมีจิตส านึก คานึงถึงผลประโยชน์ ขององค์ ก ร หรื อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
โดยประพฤติและปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่พนักงาน
6.10ดาเนิ นการให้ พนักงานทุกระดับเข้ าใจในเรื่ อง จริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท จรรยาบรรณของพนักงาน
รวมทัง้ บทบาทหน้ าที่ ซึ่งพนัก งานสามารถปฏิ บัติได้ เพื่ อ ส่งเสริ มให้ เกิ ด พฤติก รรมที่ อยู่ ในกรอบ ของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 ดูแลและควบคุมข้ อมูลภายในของบริ ษัท และข้ อมูลอื่นๆที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และไม่พึงเปิ ดเผยข้ อมูล
อันเป็ นความลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
7.2 เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้ อง และโปร่ งใสโดยสม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่กาหนด และระมัดระวังไม่ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเกิดความสาคัญผิดหรื อความสับสนในข้ อมูลสารสนเทศ
7.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพวกพ้ อง จากตาแหน่งหน้ าที่และข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัท
7.4 ระมัดระวังในการทารายการระหว่างกันในกลุ่มบริ ษัท โดยคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของกลุ่มบริ ษัทเป็ น
สาคัญ และต้ องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้ อบังคับของบริ ษัท นาเสนอข้ อมูลและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ กรณี ที่มีการปฏิ บัติเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
กาหนด
7.5 กรรมการและผู้บ ริ ห ารที่ อาจมีส่วนได้ เสียกับ รายการที่ อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นัน้ ๆ จะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องในการพิจารณาตัดสินใจ แต่สามารถเข้ าร่ วมรับฟั งในที่ประชุมได้
7.6 ไม่พึงรับเป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาในบริ ษัทอื่น ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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จรรยาบรรณของพนักงาน
1. จรรยาบรรณที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อตนเอง และเพื่อนร่ วมงาน
1.1 มีทศั นคติที่ดี ให้ เกียรติและยกย่องผู้อื่น เคารพและเชื่อฟั งผู้บงั คับบัญชา
1.2 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม ทุ่มเทและขยันหมัน่ เพียร
1.3 ยึดมัน่ ในกติกา กฎระเบียบที่กาหนดไว้ ไม่แข่งขันกับผู้อื่นนอกกฏเกณฑ์ และไม่ให้ ร้าย หรื อใส่ความผู้อื่น
1.4 ปฏิบตั ิตนอยู่ภายในกรอบศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
1.5 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นอย่างจริ งใจ มีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดี มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
1.6 พัฒนาตนเองให้ มีความรอบรู้ อยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทางานให้ เพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
2. จรรยาบรรณที่มีต่อบริษัท
2.1 มุง่ มัน่ ต่อ วิสยั ทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยมหลัก/และจรรยาบรรณของบริ ษัท และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
2.2 ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัท ช่วยเสริ มสร้ างภาพพจน์ของบริ ษัท
2.3 ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์อื่นใดจากลูกค้ า หรื อผู้ที่ทาธุรกิจกับบริ ษัท นอกเหนือจาก ระเบียบที่บริ ษัทกาหนด
3. จรรยาบรรณที่มีต่อลูกค้ า
3.1 รักษาความลับของลูกค้ าและไม่แสวงประโยชน์จากความไว้ วางใจของลูกค้ าเพื่อตนเองหรื อกลุม่
3.2 ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าด้ วยความยินดี จริ งใจ และเสมอภาคกัน บนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์
3.3 ไม่ให้ ความหวัง หรื อสัญญากับลูกค้ า โดยที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการนันได้
้
4. จรรยาบรรณที่มีต่อสังคม
4.1 ให้ ความช่วยเหลือ หรื อ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมทางสังคมในโอกาสที่เหมาะสมตาม สมควรแก่ฐานะ
4.2 เข้ ามีสว่ นร่ วมในกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิและเสรี ภาพภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
4.3 ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงาม หรื อเป็ นการ ส่งเสริ มอบายมุข
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