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เคซีอีถือว่าคู่มือการกาํกับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณฉบบันี �เป็นส่วนหนึ�ง 

ของขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการบรหิารงานบคุคล ที�พนกังานพงึปฏิบตัแิละมีความผิดทางวินยั 

หากละเลยการปฏิบตัิ และเพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณที์�จะรว่มกนัยึดถือปฏิบตัิตาม 

สาระสาํคญัในคูมื่อฉบบันี � จงึขอใหบ้คุลากรทกุระดบัของเคซีอี ลงนามรบัทราบ และยอมรบั 

เป็นหลกัปฏิบตัเิพื�อธาํรงไวซ้ึ�งการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของเคซีอีตอ่ไป

นาย บญัชา องคโ์ฆษิต 

ประธานกรรมการบรษัิท 

นาย พิธาน องคโ์ฆษิต

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

แพทยห์ญิง จนัทิมา องคโ์ฆษิต  

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

ประกาศ

บรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน)

บรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“เคซีอี”) ไดก้าํหนด 

นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี และไดท้บทวน ปรบัปรุงในสาระสาํคญัใหท้นัสมยั

มีความเป็นสากล และสอดคลอ้งกบัหลกัการของ United Nation Global Compact

เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตังิาน เพื�อสง่เสรมิให ้

เคซีอีเป็นบรษัิทที�มีประสทิธิภาพในการดาํเนินธรุกิจ มีการกาํกบัดแูลกิจการและการบรหิาร 

จดัการที�ดี มีคณุธรรมในการดาํเนินธรุกิจ มีความโปรง่ใส จนสามารถสรา้งความเชื�อถือและ 

ไวว้างใจแก่นกัลงทนุ พนัธมิตรทางธรุกิจ ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อนัจะสรา้ง 

ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้และแก่พนกังานในที�สดุ

บริษัทเชื�อว่าความสาํเร็จของเคซีอีขึ �นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

ทุกระดบัในการมุ่งมั�นปฏิบตัิหนา้ที�ของตนอย่างเหมาะสมภายใตห้ลกัการดา้นการกาํกับ

ดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ จนกลายเป็นสว่นหนึ�งของวฒันธรรม

องคก์รที�สืบทอดตอ่เนื�องไดอ้ยา่งยั�งยืน

คู่มือการกาํกับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณฉบับนี � เป็นการปรบัปรุงจาก

คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ฉบบัประจาํปี 2560 พิมพค์รั�งที� 4 เพื�อกาํหนด

ขอ้พึงปฏิบัติที�บริษัทคาดหวังจากพนักงานเคซีอีทุกคนโดยมีผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที�ดี

บคุลากรของเคซีอีทกุระดบัจะตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในเนื �อหา และขอ้ปฏิบตัติา่งๆ 

โดยเฉพาะในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานโดยตรง และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั

เพื�อใหบ้รรลเุปา้หมายและพนัธกิจของบรษัิทอนัจะนาํมาซึ�งความเจรญิกา้วหนา้อยา่งยั�งยืน 

และเป็นธรุกิจที�ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย
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Vision วิสัยทัศน์
“KCE	is	an	industry	leader	in	providing	both	the	products	and	services	

that	are	critically	important	to	its	customers’	success.	KCE	is	dedicated	to	meet	

and	exceed,	not	only	today’s	strategic	requirements	but	tomorrow’s	as	well.”

“บริษัทฯ	 เป็นผู้นำาในการผลิต	จำาหน่าย	และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์	

โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลัก	 ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลง

หรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำาให้ถูกต้องในครั้งเดียว”

Mission พันธกิจ
• To	provide	both	quality	products	and	exceptional	services	to	our	customers

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

• Dedication	to	responsibilities	to	all	stakeholders	in	a	professional	manner

มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมืออาชีพ

• To	achieve	excellence	by	continuously	seeking	to	perform	better

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• To	continually	train	and	develop	staff	to	a	high	level	of	competence

อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

• To	be	a	responsible	and	contributing	member	of	society

รับผิดชอบและสนับสนุนสังคมส่วนรวม

คณะกรรมการของเคซีอี

มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เคซีอี

เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ

และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้แก่ผู้ลงทุน และสร้างประโยชน์ที่สมดุลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้เสียจึงได้กำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเคซีอี

ยึดถือปฎิบัติเป็นค่านิยมขององค์กร
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Teamworkทํางานเปนทีม

Eager to learnใสใจเรียนรู

Quality orientedมุงเนนคุณภาพ Speed 

& Flexibility รวดเร็วและยืดหยุน 

Achievement orientedมุงเนนความสําเร็จ
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4. เป็นธรรม (Fairness)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม	เพื่อประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน

5. รับผิดชอบ (Accountability)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	

พนักงาน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ในการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	ระบบงาน

ที่ดี	และข้อตกลงสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ

6. ใส่ใจดูแลสังคม (Responsibility to Society)

ดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ชุมชน	สังคม	ตามสิทธิที่พึงได้รับ	

และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท	โดยคำานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	เพื่อ

การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักธรรมาภิบาล
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	หมายถึง	การจัดโครงสร้าง	และกลไกการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร	เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้

ถือหุ้น	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน

ระยะสั้นและในระยะยาว	อันนำาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น	และร่วมสร้างประโยชน์ร่วม

กันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เคซีอี	ได้กำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้

บริหาร	พนักงานทุกคน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	เพื่อส่งเสริมให้เคซีอีเป็นบริษัท

ที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ	มีการกำากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็น

เลิศ	มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	

การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว สะท้อนหลักการที่สำาดัญดัง

ต่อไปนี้

1. ซื่อสัตย์ สุจริต (Honesty)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานโดยถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำาคัญ	ตั้งมั่น

อยู่ในความซื่อสัตย์	สุจริตต่อหน้าที่ตนเอง	และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ไม่เอารัดเอา

เปรียบ	รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

2. โปร่งใส (Transparency)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	พร้อมเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญของ

บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน	ทันเวลา	และพร้อมรับการตรวจสอบได้อยู่เสมอ	ตลอดจนเปิด

กว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

3. มีความเสมอภาค (Equitable Treatment)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค	เท่าเทียมกัน	และเคารพในหลักแห่งสิทธิมนุษยชน
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การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว สะท้อนหลักการที่สำาดัญดัง

ต่อไปนี้

1. ซื่อสัตย์ สุจริต (Honesty)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานโดยถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำาคัญ	ตั้งมั่น

อยู่ในความซื่อสัตย์	สุจริตต่อหน้าที่ตนเอง	และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ไม่เอารัดเอา

เปรียบ	รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

2. โปร่งใส (Transparency)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	พร้อมเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญของ

บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน	ทันเวลา	และพร้อมรับการตรวจสอบได้อยู่เสมอ	ตลอดจนเปิด

กว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

3. มีความเสมอภาค (Equitable Treatment)

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค	เท่าเทียมกัน	และเคารพในหลักแห่งสิทธิมนุษยชน
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท	 เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	 (มหาชน)	ตระหนักถึงความ

สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริม

ให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 อันเป็นปัจจัยสำาคัญใน

การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และร่วมสร้างประโยชน์ที่สมดุลสำาหรับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว	

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการโดยมีหลักการ

และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทได้รับ

ทราบและถือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง	โดยครอบคลุมเนื้อหา	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่	1	:		สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่	2	:		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่	3	:		บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่	4	:		การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส

หมวดที่	5	:		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	 มีนโยบายปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั้นพื้น

ฐานต่างๆ	 ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกกลุ่ม	 ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 รายย่อย	 ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 หรือนักลงทุนสถาบันด้วยความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการ

ปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน	โดยได้กำาหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้	
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1. สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท

2. สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นของตน

3. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำาคัญของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

และเพียงพอ

4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท

6. สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

7. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำาไรของบริษัท

8. สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ	และทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทที่

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท	อันได้แก่	การขาย	หรือ

โอนกิจการของบริษัททั้งหมด	หรือบางส่วนที่สำาคัญ	ให้แก่บุคคลอื่น

• การซื้อ	หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น	หรือบริษัทเอกชน	มาเป็นของบริษัท

• การทำา	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่สำาคัญ	การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของ

บริษัท	หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร

ขาดทุนกัน

• การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ	 หรือข้อบังคับของบริษัท	 หรือ

	ข้อกำาหนดอื่นๆ	ที่มีลักษณะเดียวกัน

• การเพิ่มทุน	หรือลดทุนของบริษัท

• การควบ	หรือเลิกบริษัท

• การออกหุ้นกู้

• รายการพิเศษอื่นๆ	ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และออกเสียงลง

มติในที่ประชุม	 โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 และจะไม่กระทำาการใดๆ	 ที่เป็น 

การจำากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท	หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท

มีการดำาเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	และ

สามารถเสนอชื�อบคุคลผูมี้คณุสมบตัเิพื�อรบัการพิจารณาแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิทไดก่้อน 

วนัประชมุ ตามหลกัเกณฑที์�บรษัิทกาํหนด

2. หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการพิจารณามีขอ้มลูที�สาํคญั 

ครบถว้นและชดัเจน โดยจดัทาํทั�งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. เผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ 

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 30 วนั ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท www.kce.co.th และมี 

การแจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4. จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ 

ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 21 วนั เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอใน 

การศกึษาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ

5. ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเกี�ยวกับวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้มาที�

เลขานกุารบรษัิททางอีเมลล ์tanyarat@kce.co.th หรอื ทางไปรษณียต์ามที�อยูด่งันี �

สสํําานนัักกบบรริิหห�รร

บบรริิษษััทท  เเคคซซีีออีี  ออีีเเลลคคโโททรรนนิิคคสส  จจํําากกััดด  ((มมหห�ชชนน))

72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กทม. 10520
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หรือบางส่วนที่สำาคัญ	การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของ

บริษัท	หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร

ขาดทุนกัน

• การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ	 หรือข้อบังคับของบริษัท	 หรือ

	ข้อกำาหนดอื่นๆ	ที่มีลักษณะเดียวกัน

• การเพิ่มทุน	หรือลดทุนของบริษัท

• การควบ	หรือเลิกบริษัท

• การออกหุ้นกู้

• รายการพิเศษอื่นๆ	ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และออกเสียงลง

มติในที่ประชุม	 โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 และจะไม่กระทำาการใดๆ	 ที่เป็น 

การจำากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท	หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท

มีการดำาเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	และ

สามารถเสนอชื�อบคุคลผูมี้คณุสมบตัเิพื�อรบัการพิจารณาแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิทไดก่้อน 

วนัประชมุ ตามหลกัเกณฑที์�บรษัิทกาํหนด

2. หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการพิจารณามีขอ้มลูที�สาํคญั 

ครบถว้นและชดัเจน โดยจดัทาํทั�งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. เผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ 

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 30 วนั ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท www.kce.co.th และมี 

การแจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4. จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ 

ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 21 วนั เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอใน 

การศกึษาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ

5. ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเกี�ยวกับวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้มาที�

เลขานกุารบรษัิททางอีเมลล ์tanyarat@kce.co.th หรอื ทางไปรษณียต์ามที�อยูด่งันี �

สสํําานนัักกบบรริิหห�รร

บบรริิษษััทท  เเคคซซีีออีี  ออีีเเลลคคโโททรรนนิิคคสส  จจํําากกััดด  ((มมหห�ชชนน))

72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กทม. 10520
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

6. กำาหนดวัน	 เวลา	สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงความสะดวก

ของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

7. 		นำาระบบคอมพิวเตอร์	และบาร์โค้ด	มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	และความถูกต้อง	เชื่อถือได้ของข้อมูล

8. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

9. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	สามารถออกเสียงลงคะแนน

โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้า 

ร่วมประชุมแทนได้

10. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น	และ

การออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

11. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลที่สำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

12. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	และเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม	 แสดงความคิดเห็น	 และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร	หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง

13. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

14. ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใส

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

15. แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. จัดทำารายงานการประชุมที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน	เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม

17. เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท	 และมีการแจ้ง

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18. เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทหรือจัดทำาเป็นแผ่น	VCD

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นและมีการปฎิบัติตามแนวทางการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คำานึงถึงเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ความเชื่อ	ความคิด

เห็นทางการเมือง	บริษัทฯ	มีนโยบายการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือรายย่อย	ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	หรือนักลงทุนสถาบัน	ให้ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรมในการใช้สิทธิ	และได้ดำาเนินการต่างๆ	ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง	 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัท	 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้	 โดยช้ีแจงรายละเอียดเง่ือนไข 

การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุม	โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษา

อังกฤษ	

2. การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายย่อย

และผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ไม่มีการปฏิบัติใดๆที่มีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิในการเข้าร่วมระชุม 

ของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม	
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

6. กำาหนดวัน	 เวลา	สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงความสะดวก

ของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

7. 		นำาระบบคอมพิวเตอร์	และบาร์โค้ด	มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	และความถูกต้อง	เชื่อถือได้ของข้อมูล

8. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

9. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	สามารถออกเสียงลงคะแนน

โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้า 

ร่วมประชุมแทนได้

10. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น	และ

การออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

11. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลที่สำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

12. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	และเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม	 แสดงความคิดเห็น	 และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร	หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง

13. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

14. ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใส

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

15. แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. จัดทำารายงานการประชุมที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน	เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม

17. เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท	 และมีการแจ้ง

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18. เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทหรือจัดทำาเป็นแผ่น	VCD

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นและมีการปฎิบัติตามแนวทางการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คำานึงถึงเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ความเชื่อ	ความคิด

เห็นทางการเมือง	บริษัทฯ	มีนโยบายการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือรายย่อย	ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	หรือนักลงทุนสถาบัน	ให้ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรมในการใช้สิทธิ	และได้ดำาเนินการต่างๆ	ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง	 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัท	 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้	 โดยช้ีแจงรายละเอียดเง่ือนไข 

การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุม	โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษา

อังกฤษ	

2. การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายย่อย

และผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ไม่มีการปฏิบัติใดๆที่มีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิในการเข้าร่วมระชุม 

ของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม	
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ในการประชมุมีการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในแตล่ะวาระ มีการเปิดโอกาส 

ใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการซกัถามและแสดงความคิดเห็น และไดใ้ชส้ิทธิ 

แตง่ตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

บรษัิทฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ที�คอยดแูล ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 

อธิบายขั�นตอนการลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสียง การส่งคาํถาม และใหค้วาม

ชว่ยเหลอืผูถื้อหุน้ในดา้นอื�นๆ และจดัใหมี้การเลี �ยงรบัรองที�เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ที�มารว่มประชมุ

3. การกาํกับดแูลเพื�อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กาํหนดใหมี้นโยบายในการควบคมุเกี�ยวกบัการใชข้อ้มลูภายในและการ
ซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษัท (INSIDE TRADING) เพ�ือใหเ้กิดความเสมอภาคและยตุิธรรม

แก่ผูถื้อหุน้ทกุราย และป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารหาผลประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือ 

ผูอ้�ืนในทางมิชอบ

ทั�งนี� เพ�ือปอ้งกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการบรษัิทฝ่าย

บรหิาร และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธห์า้มซื�อหรอืขายหุน้และตราสารอนพุนัธท์�ีมีการอา้งอิง กบั

บรษัิทในชว่งเวลา 30 วนั (ปฏิทิน) ก่อนวนัประกาศผลประกอบการแตล่ะไตรมาส จนถงึ หลงั

วนัประกาศผลประกอบการ 1 วนั (ปฏิทิน) และกาํหนดใหก้รรมการและ ผูบ้รหิารมีหนา้ท�จีดัทาํ

และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย ์ ตลอดจนการเปล�ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์อง

บรษัิทฯต่อหน่วยงานกาํกบัดแูลใหร้บัทราบตามเกณฑท์�ีกาํหนด และจดัสง่รายงานดงักลา่ว

ใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ

ทั�งนี� หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

ดา้นการดแูลการใชข้อ้มลูภายในท�กีลา่วขา้งตน้นี� ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบรษัิท

และอาจมีโทษตามกฎหมาย
4. การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการ 

ระหว่างกัน

บรษัิทมีนโยบายท�ีจะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ใชโ้อกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษัิท แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน โดยหา้มไมใ่ห ้

มีการประกอบธรุกิจท�ีแขง่ขนักบับรษัิท และหลีกเล�ียงการทาํรายการท�ีเก�ียวโยงกบัตนเอง 

หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

หรือในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการเช่นนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องทำารายการที่เกี่ยวโยง รายการนั้นจะต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและ

เป็นธรรม เสมอเหมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอกและคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มี

การดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท

และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำาคัญ โดยมีการกำาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และห้ามไม่ให้กระทำาการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3.1    การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆของบริษัท

• ผู้ถือหุ้น : สร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมีผลการดำาเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบภายในและระบบ

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำาเป็น

โดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
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ในการประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในแต่ละวาระ มีการเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามและแสดงความคิดเห็น และได้ใช้สิทธิ

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ต้อนรับและอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การส่งคำาถาม และให้ความ

ช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอ่ืนๆ และจัดให้มีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

3. การกำากับดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำาหนดให้มีนโยบายในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (INSIDE TRADING) เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม

แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ

ผู้อื่นในทางมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงก่อนเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

เป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศงบการเงินเป็นเวลา 3 วัน และกำาหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อหน่วยงานกำากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำาหนด

และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

ด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในท่ีกล่าวข้างต้นน้ี ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท

และอาจมีโทษตามกฎหมาย

4. การกำากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการ

ระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใช้โอกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้

มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและ หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง

หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	

หรือในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการเช่นนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	

ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องทำารายการที่เกี่ยวโยง	 รายการนั้นจะต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	 ด้วยความโปร่งใสและ 

เป็นธรรม	 เสมอเหมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอกและคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ	ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยส่งเสริมให้มี

การดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม	 และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท

และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 เป็นสำาคัญ	 โดยมีการกำาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	และห้ามไม่ให้กระทำาการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิ
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• พนักงาน	:ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม	ทั้งในด้าน

โอกาสในความก้าวหน้า	 ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน	 สวัสดิการต่างๆ	 การแต่งตั้งโยกย้าย 

การพัฒนาศักยภาพ	ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	 เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน	

และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 และเคารพใน

หลักสิทธิมนุษยชนสากล

• ลูกค้า	:	สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและบริการ

ที่ดี	โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่าง

ครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	สำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพ่ือนำาผลท่ีได้ 

มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

• คู่ค้า	 :	ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ	ท่ีย่ังยืนกับคู่ค้า	และสร้างความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน	โดยบริษัท 

ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระ

ระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส	มีขั ้นตอนที่สามารถตรวจสอบได ้

มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้

•  เจ้าหนี้ :	ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด	 ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำานวยผลประโยชน์ซึ่ง

กันและกัน	เพื่อผลสำาเร็จทางธุรกิจโดยรวม	รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยง

ที่อาจเป็นไป	 ควบคุมให้มีการชำาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท

อย่างครบถ้วนตามกำาหนดเวลา	 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่าง 

ครบถ้วน

• คู่แข่งทางการค้า	 :	 ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	

และไม่กระทำาการใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	หรือคู่แข่งทางการค้า

• สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน :	ปฏิบัติตามกฎหมาย	และ/หรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง	 ดูแลป้องกันมิให้การดำาเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต 

ของสังคม	 ชุมชน	 และส่ิงแวดล้อม	 ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม	 ท้ังในส่วนของการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	 การส่งเสริมด้านการศึกษา	 การประหยัดพลังงาน	 และการรักษาสิ่งแวดล้อม	

เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

3.2 การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก 

หรือคำานึงถึงความแตกต่าง		ยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมาย 

ท่ัวไปหรือรัฐธรรมนูญ	ตลอดจนจะไม่กระทำาการใดๆท่ีจะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ	บริษัท 

มีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	 และ

ไม่กระทำาการใดท่ีเป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
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3.3 การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจาก

ความรู้ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ	 บริษัทต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลหรือผลงานต่างๆ	 ที่ถูกนำามาใช้ในบริษัทนั้น	 จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ	 ผิดกฎหมายในการ 

ทำางานในทุกกรณี	 พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท	 จะต้องปฏิบัติตาม 

ข้อกำาหนดจากเจ้าของลิขสิทธ์ิและใช้เฉพาะเท่าท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่าน้ัน	 ทั้งนี้บริษัท 

ต้องจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท	 โดยมีกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว	 เป็นธรรม	

และโปร่งใส

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

• ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส

ทั่วถึง	และทันเวลา	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 เพื่อให้นักลงทุนและ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำาเสมอ

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท	 ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย

นกัลงทนุสถาบนั	นกัวเิคราะห์	และบคุคลทัว่ไป	ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	อย่างเทา่เทยีม	

เป็นธรรม	และทั่วถึงผ่านหลายช่องทางการสื่อสาร	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	ระบบการแจ้งข่าว

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 การแถลงผลประกอบการประจำาไตรมาส	 การแถลง 

แผนงานในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	รายงานประจำาปี	เป็นต้น

• ข้อมูลที่สำาคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	อาทิ	แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 รายงานประจำาปี	 (แบบ	 56-2)	 ข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง	 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการ 

ชุดย่อยชุดต่างๆ	สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 กิจกรรมและ

แผนการดำาเนินงานต่างๆ	ของบริษัท	เป็นต้น

2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

• ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท	แถลงข่าวสารของบริษัท

หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำาคัญของบริษัท	 ประธานกรรมการอาจมอบหมาย

ให้กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการบริษัท	 หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน	 เป็นผู้เปิดเผยข้อมูล 

ของบริษัท	 หรือรับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำาคัญของบริษัทแก่นักลงทุน 

นักวิเคราะห์	 หรือสื่อมวลชน	 ทั้งนี้	 โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทันต่อเวลา	และเท่าเทียมกัน

• เลขานุการบริษัท	รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ผู้ถือหุ้น	

และนักลงทุน

• ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน	และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	รับผิดชอบ

ในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์

และบุคคลทั่วไป	 เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน	 ผลการดำาเนินงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

นโยบายบริษัท	 แผนงานและการลงทุน	 โครงสร้างการถือหุ้น	 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	หรือ	ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท	หรือจากกรรมการผู้จัดการ	ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน 

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท	 รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
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3.3 การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจาก

ความรู้ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ	 บริษัทต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลหรือผลงานต่างๆ	 ที่ถูกนำามาใช้ในบริษัทนั้น	 จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ	 ผิดกฎหมายในการ 

ทำางานในทุกกรณี	 พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท	 จะต้องปฏิบัติตาม 

ข้อกำาหนดจากเจ้าของลิขสิทธ์ิและใช้เฉพาะเท่าท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่าน้ัน	 ทั้งนี้บริษัท 

ต้องจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท	 โดยมีกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว	 เป็นธรรม	

และโปร่งใส

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

• ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส

ทั่วถึง	และทันเวลา	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 เพื่อให้นักลงทุนและ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำาเสมอ

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท	 ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย

นกัลงทนุสถาบนั	นกัวเิคราะห์	และบคุคลทัว่ไป	ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	อยา่งเทา่เทยีม	

เป็นธรรม	และทั่วถึงผ่านหลายช่องทางการสื่อสาร	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	ระบบการแจ้งข่าว

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 การแถลงผลประกอบการประจำาไตรมาส	 การแถลง 

แผนงานในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	รายงานประจำาปี	เป็นต้น

• ข้อมูลที่สำาคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	อาทิ	แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 รายงานประจำาปี	 (แบบ	 56-2)	 ข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง	 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการ 

ชุดย่อยชุดต่างๆ	สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 กิจกรรมและ

แผนการดำาเนินงานต่างๆ	ของบริษัท	เป็นต้น

2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

• ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท	แถลงข่าวสารของบริษัท

หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำาคัญของบริษัท	 ประธานกรรมการอาจมอบหมาย

ให้กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการบริษัท	 หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน	 เป็นผู้เปิดเผยข้อมูล 

ของบริษัท	 หรือรับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำาคัญของบริษัทแก่นักลงทุน 

นักวิเคราะห์	 หรือสื่อมวลชน	 ทั้งนี้	 โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทันต่อเวลา	และเท่าเทียมกัน

• เลขานุการบริษัท	รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ผู้ถือหุ้น	

และนักลงทุน

• ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน	และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	รับผิดชอบ

ในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์

และบุคคลทั่วไป	 เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน	 ผลการดำาเนินงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

นโยบายบริษัท	 แผนงานและการลงทุน	 โครงสร้างการถือหุ้น	 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	หรือ	ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท	หรือจากกรรมการผู้จัดการ	ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน 

ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท	 รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
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3. ผู้สอบบัญชี และการจัดทำารายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มี

ความเป็นอิสระมีความรู้ความชำานาญ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด	 เพื่อให้

ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง	 โดยบริษัท

มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา	 5	 ปี	 เพื่อให้การให้ความเห็น

ของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อยซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยใช้นโยบาย 

การบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง	 ถูกต้องและครบถ้วน	 เพื่อให้สามารถ

สะท้อนผลการดำาเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี 

การรายงานผลการดำาเนินงาน	 และเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ 

โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน	รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจ 

ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยต้องประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมด	ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

• คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ ่งเป็นประธานกรรมการ	 ในกรณีที ่

คณะกรรมการเห็นสมควร	 จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

ก็ได้	โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการไม่เป็น

บุคคลเดียวกัน	 เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจใน 

การดำาเนินงาน

• การแต่งต้ังกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

โดยจะต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน	

1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการ	ให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการโดยมติการแต่งต้ังกรรมการ	 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก 

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด

2. กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระ

ออกจากตำาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 โดยบุคคลซึ่งเข้า

เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ

ซึ่งตนแทน	 ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	 ต้องได้รับคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

• โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถหลากหลาย

มีประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ	 โดยไม่จำากัดเพศ

เชื้อชาติ	ศาสนา	อายุ	หรือทักษะทางวิชาชีพ
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3. ผู้สอบบัญชี และการจัดทำารายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มี

ความเป็นอิสระมีความรู้ความชำานาญ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด	 เพื่อให้

ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง	 โดยบริษัท

มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา	 5	 ปี	 เพื่อให้การให้ความเห็น

ของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อยซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยใช้นโยบาย 

การบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง	 ถูกต้องและครบถ้วน	 เพื่อให้สามารถ

สะท้อนผลการดำาเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี 

การรายงานผลการดำาเนินงาน	 และเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ 

โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน	รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจ 

ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยต้องประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมด	ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

• คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ ่งเป็นประธานกรรมการ	 ในกรณีที ่

คณะกรรมการเห็นสมควร	 จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

ก็ได้	โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการไม่เป็น

บุคคลเดียวกัน	 เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจใน 

การดำาเนินงาน

• การแต่งต้ังกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

โดยจะต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน	

1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการ	ให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการโดยมติการแต่งต้ังกรรมการ	 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก 

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระ

ออกจากตำาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 โดยบุคคลซึ่งเข้า

เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ

ซึ่งตนแทน	 ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	 ต้องได้รับคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

• โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถหลากหลาย

มีประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ	 โดยไม่จำากัดเพศ

เชื้อชาติ	ศาสนา	อายุ	หรือทักษะทางวิชาชีพ
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2. คุณสมบัติของกรรมการ
• กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา	และ

• กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำาเนินธุรกิจ	มีคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์	และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

• กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้	 แต่ต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท	โดยกำาหนดให้กรรมการควรดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน	5	บริษัท	และจำากัด

จำานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคน 

จะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน	5	บริษัท

• กรรมการต้องไม่กระทำาการใดๆ	ท่ีมีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอ่ืน

อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท	 หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือ

นิติบุคคลใด	ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

3. วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
• กำาหนดให้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 และกำาหนดการ

เกษียณอายุของกรรมการเมื่ออายุครบ	 75	 ปี	 นับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี	ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ	75	ปีบริบูรณ์

• ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	ใน	3	ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมด	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่พอดี	 ให้

ออกจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

• กรรมการที่ครบกำาหนดวาระ	อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ

บริษัทต่อไปได้

• นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

• กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท

• กรรมการอิสระสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน	3	วาระ	ทั้งนี้

เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท

4. ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นลงมติให้ออกจากตำาแหน่ง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำาสั่งให้ออก

1. บรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3. ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก

ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระทำาโดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ

หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท	 หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือ

นิติบุคคลใด	ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

3. วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
• กำาหนดให้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 และกำาหนดการ
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• ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	ใน	3	ของ
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• นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
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4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ
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4. การสรรหากรรมการ
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้สรรหาและพิจารณา

กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

• ขั้นตอนและการดำาเนินการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และ

เป็นธรรม	 ภายใต้กฎหมายและข้อกำาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 บริษัท

มหาชนจำากัด	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจน 

หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	(รายละเอียดได้แสดงไว้ในหัวข้อ	“การสรรหากรรมการ”)

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น	 (Fiduciary	 Duty)

โดยยึดถือแนวปฎิบัติสำาคัญ	4	ประการคือ

2. กำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	แผนการดำาเนินงาน	แผนงบประมาณ	และ

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

และก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลย์	 และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง

3. กำากับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส	ถูกต้องและ

เพียงพอ

4. ปฏิบัติตามหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

6. กำากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใส

และชัดเจน

7. กำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และกำากับดูแลและพัฒนา

บรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

8. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำาคัญตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำาหนด	รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า	400	ล้านบาท

9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำาเป็น	โดยมีการติดตาม

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำาเสมอ

10. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และระบบการควบคุมภายใน	ที ่ม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11.	จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถ

ประเมิน	ติดตาม	และบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญได้

12. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการและ

ช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

13. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เพื่อเป็น

มาตรฐานความประพฤติที่เหมาะสม	และเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

14. จัดให้มีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และสนับสนุนให้มี

การสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

15. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำารายการระหว่างกัน

16. จัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริต	คอรรัปชั่น

1.1  การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)

1.2  การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.3  การปฎิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

และโปร่งใส (Duty of Disclose)
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และโปร่งใส (Duty of Disclose)
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17. จัดให้มีการกำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

18. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำาคัญต่างๆ	ให้เป็น

ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ

19. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์

20. ประเมินผลการฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปีโดยรวม

และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

21. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	 เว้นแต่

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย	โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	จะต้องแจ้งให้กรรมการ

บริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช่วยกำากับดูแลและ

กลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญในด้านต่างๆ	 โดยกำาหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา	คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบ

ด้วย	 กรรมการอิสระอย่างน้อย	 3	 คน	 และอย่างน้อย	 1	 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอจะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	

เพียงพอเชื่อถือได้	และทันเวลา	

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท	 โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน	 สอบทานให้บริษัทมี

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและสอบทานรายงานซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำา	 ดูแล

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยมีกรรมการอิสระจำานวนเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ	 และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ	 โดยคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่	ดังนี้

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กรซ่ึงผ่านการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

หน้าที่ในการสรรหา
• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับ
องค์กร และสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

• พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

• สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิ
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะ
สมท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารแล้วแต่กรณี

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

• ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
ของผู้บริหารระดับสูงตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ี 
ในเรื่องอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

หน้าที่ในการกำาหนดค่าตอบแทน
• พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการให้มีความชัดเจนเป็นธรรม
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง

• พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณากำาหนด
เป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที ในเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
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17. จัดให้มีการกำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

18. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำาคัญต่างๆ	ให้เป็น

ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ

19. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์

20. ประเมินผลการฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปีโดยรวม

และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

21. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	 เว้นแต่

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย	โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	จะต้องแจ้งให้กรรมการ

บริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช่วยกำากับดูแลและ

กลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญในด้านต่างๆ	 โดยกำาหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา	คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบ

ด้วย	 กรรมการอิสระอย่างน้อย	 3	 คน	 และอย่างน้อย	 1	 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอจะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	

เพียงพอเชื่อถือได้	และทันเวลา	

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท	 โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน	 สอบทานให้บริษัทมี

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและสอบทานรายงานซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำา	 ดูแล

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยมีกรรมการอิสระจำานวนเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ	 และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ	 โดยคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่	ดังนี้

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กรซ่ึงผ่านการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

หน้าที่ในการสรรหา
• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับ
องค์กร และสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

• พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

• สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิ
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะ
สมท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารแล้วแต่กรณี

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

• ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
ของผู้บริหารระดับสูงตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ี 
ในเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

หน้าที่ในการกำาหนดค่าตอบแทน
• พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการให้มีความชัดเจนเป็นธรรม
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง

• พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณากำาหนด
เป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที ในเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย



การกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Goverance
and Code of Conduct

Handbook

36 37

บริษัทโดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร	 โดยมีประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ	เป็นประธานกรรมการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กรมีหน้าที่พิจารณานโยบาย	กลยุทธ์	โครงสร้าง	และกรอบการจัดวางระบบการบริหาร

ความเสี่ยงในระดับองค์กร	

สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงโดยกำาหนดโครงสร้างของ 

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	 พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ	 สอบทานความเสี่ยง	 ติดตาม	 และประเมินความเพียงพอ	

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมระดับกลยุทธ์	 ประเมิน

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร	 เพื่อจัดให้มีการดำาเนินการที่เหมาะสม 

ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ	 ตลอดจน	 ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบใน 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง	 มีกรรมการอิสระเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ	 โดยมีหน้าท่ีกำาหนด 

และทบทวนนโยบายข้อกำาหนดและวีธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

กำาหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล	 และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล	 เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง	

เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร	

พนักงานและหน่วยงานภายนอก

5. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะ

กรรมการบริษัท	 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการดำาเนินงานตาม 

แผนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์	และพันธกิจที่กำาหนดไว้	โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย	

วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

7. การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการต้องประชุมเดือนละครั้ง	 โดยกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอด

ทั้งปี	และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำาเป็น

• กรรมการอย่างน้อย	2	คนข้ึนไป	มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม	ท้ังน้ี	ประธานกรรมการ

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องกำาหนดวันประชุมภายใน	14	วัน	นับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ

• การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ส่งหนังสือนัดประชุม	 โดยระบุวัน	 เวลา	 สถานที่	 และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ 

ทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7	วัน	ก่อนวันประชุม	เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ

ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน	และกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้

• การประชุมคณะกรรมการ	ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็น

ประธานในการประชุมหากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

• การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ	ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการ

คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	 ทั้งนี้	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ท้ังน้ีกรรมการผู้จัดการอาจจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้แต่ต้องไม่เป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ

ประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
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บริษัทโดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร	 โดยมีประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ	เป็นประธานกรรมการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กรมีหน้าที่พิจารณานโยบาย	กลยุทธ์	โครงสร้าง	และกรอบการจัดวางระบบการบริหาร

ความเสี่ยงในระดับองค์กร	

สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงโดยกำาหนดโครงสร้างของ 

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	 พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ	 สอบทานความเสี่ยง	 ติดตาม	 และประเมินความเพียงพอ	

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมระดับกลยุทธ์	 ประเมิน

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร	 เพื่อจัดให้มีการดำาเนินการที่เหมาะสม 

ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ	 ตลอดจน	 ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบใน 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง	 มีกรรมการอิสระเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ	 โดยมีหน้าท่ีกำาหนด 

และทบทวนนโยบายข้อกำาหนดและวีธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

กำาหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล	 และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล	 เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง	

เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร	

พนักงานและหน่วยงานภายนอก

5. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริษัท	 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการดำาเนินงานตาม 

แผนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์	และพันธกิจที่กำาหนดไว้	โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย	

วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

7. การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการต้องประชุมเดือนละครั้ง	 โดยกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอด

ทั้งปี	และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำาเป็น

• กรรมการอย่างน้อย	2	คนข้ึนไป	มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม	ท้ังน้ี	ประธานกรรมการ

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องกำาหนดวันประชุมภายใน	14	วัน	นับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ

• การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ส่งหนังสือนัดประชุม	 โดยระบุวัน	 เวลา	 สถานที่	 และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ 

ทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7	วัน	ก่อนวันประชุม	เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ

ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน	และกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้

• การประชุมคณะกรรมการ	ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็น

ประธานในการประชุมหากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

• การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ	ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการ

คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	 ทั้งนี้	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ท้ังน้ีกรรมการผู้จัดการอาจจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้แต่ต้องไม่เป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ

ประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
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• คณะกรรมการมีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ	ผู้บริหาร	หรือ	บุคคลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัทมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชุม	หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ความรับผิดชอบ

• ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำาหน้าที่จดบันทึกการประชุม

8. เลขานุการบริษัท
เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการให้ดำาเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กำาหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่	ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	หรือบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	 7	 วัน

ทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

6. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ

7. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รวม

ทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

8.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ

หน่วยงานที่กำากับบริษัทฯตามระเบียบ	และข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

9. 	ดูแลให้บริษัทฯ	และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ

สำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

10. ส่งเสริมให้บริษัทฯมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม

11. ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินตนเองในผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัททั้งคณะ	 เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ของคณะกรรมการโดยสม่ำาเสมอและทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี 

โดยมีประธานกรรมการเป็นผู ้ร ับผิดชอบดำาเนินการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน	ทั ้งนี	้ 

คณะกรรมการได้มีการนำาผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและกำาหนดแนวทางปรับปรุง

การทำางานต่อไป

10. การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการกำาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนๆ	แก่กรรมการท่ีชัดเจน	และนำาเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	โดยมีคณะกรรมการ 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจำานวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปี

อย่างโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม

อื่นท่ีเก่ียวข้องและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคนโดยให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียง

ได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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• คณะกรรมการมีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ	ผู้บริหาร	หรือ	บุคคลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัทมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชุม	หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ความรับผิดชอบ

• ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำาหน้าที่จดบันทึกการประชุม

8. เลขานุการบริษัท
เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการให้ดำาเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กำาหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่	ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	หรือบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	 7	 วัน

ทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

6. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ

7. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รวม

ทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

8.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ

หน่วยงานที่กำากับบริษัทฯตามระเบียบ	และข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

9. 	ดูแลให้บริษัทฯ	และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ

สำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

10. ส่งเสริมให้บริษัทฯมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม

11. ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินตนเองในผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัททั้งคณะ	 เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ของคณะกรรมการโดยสม่ำาเสมอและทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี 

โดยมีประธานกรรมการเป็นผู ้ร ับผิดชอบดำาเนินการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน	ทั ้งนี	้ 

คณะกรรมการได้มีการนำาผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและกำาหนดแนวทางปรับปรุง

การทำางานต่อไป

10. การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการกำาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนๆ	แก่กรรมการท่ีชัดเจน	และนำาเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	โดยมีคณะกรรมการ 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจำานวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปี

อย่างโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม

อื่นที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคนโดยให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียง

ได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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11. การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ
กรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งใหมจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูบรษัิท กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ

และขอ้มลูธรุกิจที�สาํคญัตอ่การปฏิบตัหินา้ที�กรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท

และรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบยอ้นหลงัมีการแนะนาํใหรู้จ้กั คณะกรรมการ

และผูบ้รหิาร นอกจากนี�มีการสง่เสรมิใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและเขา้รว่ม กิจกรรมสมัมนา

ที�เป็นการเพิ�มพนูความรูต้อ่การปฏิบตัหินา้ที�กรรมการ

12. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการกาําหนดใหมี้แผนการสืบทอดตาําแหนง่ของกรรมการผูจ้ดัการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท เพื�อรกัษาความเชื�อมั�นใหก้บัผูล้งทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังาน 

เกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัทว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื�อง รวมทั�งจดัใหมี้การทบทวน 

แผนการสืบทอดตาํแหนง่เป็นประจาํทกุปี

13. การตอ่ตา้นการทจุริต
บรษัิทมี “นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั�น” เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที�ชดัเจนใน

การดาํเนินธรุกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั�งยืน โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบริษัทดาํเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชั�นในทุกรูปแบบทั�งทางตรงหรือทางออ้ม

โดยครอบคลมุถงึทกุธรุกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง และใหมี้การสอบทาน

การปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�นนี �อยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ

และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย

นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชั�น (Anti-corruption Policy)

เคซีอี มีนโยบายในการดาํเนินธรุกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมั�นในความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ ของเคซีอี 

ในปี 2556 เคซีอี ไดร้ว่มลงนามใหส้ตัยาบนั ประกาศเจตนารมณก์บั “แนวรว่ม

ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้นการทจุรติ” เพื�อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุง่มั�นใน

การตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�นในทกุรูปแบบ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ เคซีอี มีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ 

แนวปฏิบตั ิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อปอ้งกนัคอรร์ปัชั�นกบัทกุกิจกรรม

ทางธรุกิจของเคซีอี และเพื�อใหก้ารตดัสนิใจและการดาํเนินการทางธรุกิจที�อาจมีความเสี�ยง

ดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�น ไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัอิยา่งรอบคอบ เคซีอี จงึไดจ้ดัทาํ

“นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�น” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึ �น เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัทีิ�ชดัเจนใน

การดาํเนินธรุกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั�งยืน

เคซีอี ไดผ้า่นการรบัรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเมื�อวนัที� 3 เมษายน 2558 และไดผ้า่นการประเมิน

เพื�อตอ่อายกุารรบัรองใหม ่(Recertified Company) เมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ ์2561

คาํนิยาม
คอรรั์ปชั�น (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดย 

การเสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหค้าํมั�น เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึ�งเงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอื์�น 

ใดซึ�งไมเ่หมาะสม กบัเจา้หนา้ที�ของรฐั หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของเอกชน หรอืผูมี้หนา้ 

ที�ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื�อใหบ้คุคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบตั ิ

หนา้ที�อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ�งธรุกิจ หรอืแนะนาํธรุกิจใหก้บับรษัิทโดยเฉพาะ 

หรอื เพื�อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชนอื์�นใดที�ไมเ่หมาะสมทางธรุกิจ เวน้แตเ่ป็น 

กรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ�น หรอืจารตี 

ทางการคา้ ใหก้ระทาํได้
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11. การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ
กรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งใหมจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูบรษัิท กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ

และขอ้มลูธรุกิจที�สาํคญัตอ่การปฏิบตัหินา้ที�กรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท

และรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบยอ้นหลงัมีการแนะนาํใหรู้จ้กั คณะกรรมการ

และผูบ้รหิาร นอกจากนี�มีการสง่เสรมิใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและเขา้รว่ม กิจกรรมสมัมนา

ที�เป็นการเพิ�มพนูความรูต้อ่การปฏิบตัหินา้ที�กรรมการ

12. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการกาําหนดใหมี้แผนการสืบทอดตาําแหนง่ของกรรมการผูจ้ดัการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท เพื�อรกัษาความเชื�อมั�นใหก้บัผูล้งทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังาน 

เกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัทว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื�อง รวมทั�งจดัใหมี้การทบทวน 

แผนการสืบทอดตาํแหนง่เป็นประจาํทกุปี

13. การตอ่ตา้นการทจุริต
บรษัิทมี “นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั�น” เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที�ชดัเจนใน

การดาํเนินธรุกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั�งยืน โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบริษัทดาํเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชั�นในทุกรูปแบบทั�งทางตรงหรือทางออ้ม

โดยครอบคลมุถงึทกุธรุกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง และใหมี้การสอบทาน

การปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�นนี �อยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ

และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย

นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชั�น (Anti-corruption Policy)

เคซีอี มีนโยบายในการดาํเนินธรุกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมั�นในความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ ของเคซีอี 

ในปี 2556 เคซีอี ไดร้ว่มลงนามใหส้ตัยาบนั ประกาศเจตนารมณก์บั “แนวรว่ม

ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้นการทจุรติ” เพื�อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุง่มั�นใน

การตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�นในทกุรูปแบบ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ เคซีอี มีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ 

แนวปฏิบตั ิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อปอ้งกนัคอรร์ปัชั�นกบัทกุกิจกรรม

ทางธรุกิจของเคซีอี และเพื�อใหก้ารตดัสนิใจและการดาํเนินการทางธรุกิจที�อาจมีความเสี�ยง

ดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�น ไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัอิยา่งรอบคอบ เคซีอี จงึไดจ้ดัทาํ

“นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�น” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึ �น เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัทีิ�ชดัเจนใน

การดาํเนินธรุกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั�งยืน

เคซีอี ไดผ้า่นการรบัรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเมื�อวนัที� 3 เมษายน 2558 และไดผ้า่นการประเมิน

เพื�อตอ่อายกุารรบัรองใหม ่(Recertified Company) เมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ ์2561

คาํนิยาม
คอรรั์ปชั�น (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดย 

การเสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหค้าํมั�น เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึ�งเงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอื์�น 

ใดซึ�งไมเ่หมาะสม กบัเจา้หนา้ที�ของรฐั หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของเอกชน หรอืผูมี้หนา้ 

ที�ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื�อใหบ้คุคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบตั ิ

หนา้ที�อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ�งธรุกิจ หรอืแนะนาํธรุกิจใหก้บับรษัิทโดยเฉพาะ 

หรอื เพื�อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชนอื์�นใดที�ไมเ่หมาะสมทางธรุกิจ เวน้แตเ่ป็น 

กรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ�น หรอืจารตี 

ทางการคา้ ใหก้ระทาํได้
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของเคซีอีดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปช่ัน 

ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

อย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ	 และข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพื่อ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายและ

กำากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มั่นใจว่า 

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชี	 ระบบควบคุมภายใน	 ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร

ความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 มีความรัดกุมเหมาะสม	 ทันสมัย	 และมี

ประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดให้

มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	 เพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับและข้อกำาหนดของ

กฎหมาย

4. ส่วนงานตรวจสอบภายใน	มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง	 ตรงตามนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 อำานาจดำาเนินการ	

ระเบียบปฏิบัติ	 และกฎหมาย	 ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ

ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น	 และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 พนักงานเคซีอีทุกระดับ	 ต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น	

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. พนักงานเคซีอี	 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่าย

คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเคซีอี	 ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ 

ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	 หรือบุคคลที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่กำาหนดไว้

3. เคซีอี	 จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื ่อง

คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเคซอี	 โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น	

4. ผู ้ที ่กระทำาคอร์รัปชั ่น	 เป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณ	 ซึ ่งจะต้องได้รับ

การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่เคซีอีกำาหนดไว้	 นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตาม

กฎหมาย	หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

5. เคซีอีตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่	ให้ความรู้	และทำาความเข้าใจกับ

บุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเคซีอี	 หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเคซีอี	 ในเรื่องที่

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้



การกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Goverance
and Code of Conduct

Handbook

42 43

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของเคซีอีดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปช่ัน 

ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

อย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ	 และข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพื่อ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายและ

กำากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มั่นใจว่า 

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชี	 ระบบควบคุมภายใน	 ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร

ความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 มีความรัดกุมเหมาะสม	 ทันสมัย	 และมี

ประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดให้

มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	 เพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับและข้อกำาหนดของ

กฎหมาย

4. ส่วนงานตรวจสอบภายใน	มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง	 ตรงตามนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 อำานาจดำาเนินการ	

ระเบียบปฏิบัติ	 และกฎหมาย	 ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ

ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น	 และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 พนักงานเคซีอีทุกระดับ	 ต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น	

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. พนักงานเคซีอี	 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่าย

คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเคซีอี	 ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให ้

ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	 หรือบุคคลที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่กำาหนดไว้

3. เคซีอี	 จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื ่อง

คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเคซอี	 โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น	

4. ผู ้ที ่กระทำาคอร์รัปชั ่น	 เป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณ	 ซึ ่งจะต้องได้รับ

การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่เคซีอีกำาหนดไว้	 นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตาม

กฎหมาย	หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

5. เคซีอีตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่	ให้ความรู้	และทำาความเข้าใจกับ

บุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเคซีอี	 หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเคซีอี	 ในเรื่องที่

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
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จรรยาบรรณ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ

กำากับดูแลกิการที่ดีของเคซีอี	 จึงกำาหนด

มาตรฐานทางจริยธรรม	 โดยให้คณะ

กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ยึดถือ

ปฏิบัติเป็นค่านิยมขององค์กร	 เพ่ือให้การ

บริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	

ชัดเจน	 เป็นธรรม	 มีประสิทธิภาพ	 และ 

ได้รับความเช่ือม่ันและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	 ซ่ึงจะเป็น

รากฐานสู่การพัฒนาและความเจริญ

เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน

“จรรยาบรรณ”	เป็นแนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ	 และเป็นมาตรฐาน

ความประพฤติท่ีบุคลากรทุกคนของเคซีอี

พึงกระทำา	 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในทุกภาค

ส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ภายใต้กรอบคุณธรรม	

ความซ่ือสัตย์	 ความเสมอภาคและเท่าเทียม	

ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนด

จรรยาบรรณเป็นแนวทางไว้ดังน้ี	

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน

ในการประพฤติและปฏิบัติงานอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจนดูแลผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค	

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ต้องยึดถือปฏิบัติโดย

เคร่งครัดในจรรยาบรรณหลัก	ดังนี้

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และนโยบายต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	ซ่ือสัตย์

สุจริต	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และยึดมั่น

คุณธรรม	ตามค่านิยมองค์กร	เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ เสียที่

เกี่ยวข้อง

• อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน

อย่างเต็มกำาลังความรู้ความสามารถ	 เพื่อ

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

• ปฎิบัติต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัทอย่าง

เท่าเทียม	 หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัท	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

• หลีกเลี่ยงการให้	 และ/หรือรับสิ่งของ

การให้	 และ/หรือการเลี้ยงรับรอง	 หรือ

ประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ถือหุ้น

เป็นต้น	 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำาเนิน
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จรรยาบรรณ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ

กำากับดูแลกิการที่ดีของเคซีอี	 จึงกำาหนด

มาตรฐานทางจริยธรรม	 โดยให้คณะ

กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ยึดถือ

ปฏิบัติเป็นค่านิยมขององค์กร	 เพ่ือให้การ

บริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	

ชัดเจน	 เป็นธรรม	 มีประสิทธิภาพ	 และ 

ได้รับความเช่ือม่ันและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	 ซ่ึงจะเป็น

รากฐานสู่การพัฒนาและความเจริญ

เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน

“จรรยาบรรณ”	เป็นแนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ	 และเป็นมาตรฐาน

ความประพฤติท่ีบุคลากรทุกคนของเคซีอี

พึงกระทำา	 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในทุกภาค

ส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ภายใต้กรอบคุณธรรม	

ความซ่ือสัตย์	 ความเสมอภาคและเท่าเทียม	

ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนด

จรรยาบรรณเป็นแนวทางไว้ดังน้ี	

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน

ในการประพฤติและปฏิบั ติงานอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจนดูแลผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค	

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ต้องยึดถือปฏิบัติโดย

เคร่งครัดในจรรยาบรรณหลัก	ดังนี้

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และนโยบายต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	ซ่ือสัตย์

สุจริต	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และยึดมั่น

คุณธรรม	ตามค่านิยมองค์กร	เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ เสียที่

เกี่ยวข้อง

• อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน

อย่างเต็มกำาลังความรู้ความสามารถ	 เพื่อ

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

• ปฎิบัติต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัทอย่าง

เท่าเทียม	 หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัท	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

• หลีกเลี่ยงการให้	 และ/หรือรับสิ่งของ

การให้	 และ/หรือการเลี้ยงรับรอง	 หรือ

ประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ถือหุ้น

เป็นต้น	 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำาเนิน
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ธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัท	 หรือ

ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่

เหมาะสม	 หากของขวัญที่ได้รับในรูปของ

เงินหรือสิ่งของมีมูลค่าสูงเกินกว่าสามพัน

บาท	ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน

• ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ของตนแสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตัว

• รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับใน

สังคม	วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี

และกาลเทศะ	 และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิด

ความสามัคคีในหมู่คณะ

• หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นการคุกคาม

ทางเพศ

• ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำาใจ	เคารพ

ในสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของผู้อื่น

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 ไม่นำาเอาข้อมูล

หรือเรื่องราวของพนักงานอื่น	 ทั้งในเรื่อง

ส่วนตัวและในเรื่องอื่นๆ	 ไปเปิดเผยหรือ

วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่พนักงาน	 หรือภาพลักษณ์

โดยรวมของบริษัท

• รักษาข้อมูลความลับของบริษัท	 ลูกค้า

คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่าง

เคร่งครัดไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่

ไม่เกี่ยวข้อง	 แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติ

หน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม	 ยกเว้นกรณีที่

เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่

ต้องปฏิบัติตาม

• ไม่ซื้อ	ขาย	โอน	รับโอน	หลักทรัพย์ของ

บริษัทโดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายใน

ท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 เพ่ือประโยชน์

แก่ตนเองหรือผู้อื่น

จรรยาบรรณของพนักงาน

• ปฏิบัติหน้าที ่ตามกฎหมาย	ระเบียบ

ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์	สุจริต

และเที่ยงธรรม	 รายงานตามความเป็นจริง

มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

• มีความรับผิดชอบ	ปฏิบัติงานด้วยความ

ระมัดระวัง	รอบคอบ	ทุ่มเท	โดยถือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ

•  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

งานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ

•  รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับใน

สังคม	 วางตัวเหมาะสมกับบทบาท	 หน้าที่

และกาลเทศะ	มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

•    ปฏิบัติต่อผู้อื ่นด้วยความสุภาพ	มีน้ำาใจ

เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้

เกียรติซึ่งกันและกัน

• รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล

และปราศจากอคติ

• ร่วมสร้างความสามัคคี	 ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	 เพื่อประโยชน์ต่องาน	 สังคม	 และ

ประเทศชาติโดยส่วนรวม

• ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและ

เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างคุ้มค่า	 และ

ดูแลรักษามิให้เสื่อมเสียสูญหาย

• รักษาข้อมูลความลับของบริษัท	 ลูกค้า

และคู่ค้าของบริษัทไม่ให้รั่ วไหลไปยัง

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง	 แม้ว่าจะสิ้นสุด

การปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม

ยกเว้นกรณีที่ เป็นไปตามกฎหมายหรือ

เงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม

• ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้

อ่ืนโดยมิชอบ

• หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ	หรือการแสดง

ความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกสื่อมวลชน

ส่ือทางสังคม	หรือเครือข่ายทางสังคมในรูป

แบบต่างๆในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ขององค์กร
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จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 	 	 	 	 เพ ื ่อส ่งเสร ิมให้บร ิษ ัทเป็น

องค์กรที ่ม ีประสิทธิภาพและมีความรับ

ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 กรรมการ 

ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องยึดมั่นใน

จรรยาบรรณการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ต่างๆ	ของบริษัทโดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต

และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และ

รายย่อยและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ท่ี

เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติตามมติที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น

อย่างเคร่งครัด	 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมติที ่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ต้องแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า	 หรือเรียก

ประชุม ผู้ ถือ หุ้น เพื่ อพิ จารณาอนุมั ติ

การดำาเนินการในเรื่องที่มีนัยสำาคัญซึ่ง

ไม่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริษัท

หรือฝ่ายจัดการ

• ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

ความสามารถและความเหมาะสม	 รวมทั้ง 

การกระทำา	หรือการปฏิบัติของพนักงานน้ันๆ

• เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดง

ความสามารถอย่างเต็มที่	 มีการจัดผล

ตอบแทนการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่าง

เหมาะสมและเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงาน

ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สนับสนุนการสร้ า งแรงจู ง ใจในการ

ทำางาน	 ท้ังในรูปเงินเดือน	 โบนัส	 เงินพิเศษ

ตามเป้าหมายผลผลิตหรือตามเป้าหมาย

การลดอัตราสูญเสียในการผลิต	และในรูป

ของการจัดโครงการออกและเสนอขาย

ใบสำาคัญแสดงสิทธฺที่จะซื้อหุ้นของบริษัท

ให้กับผู้บริหารและพนักงาน	(ESOP)

• ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ให้มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	ตลอดจน

มีคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง

• ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่ง

ความยุติธรรม	 ส่งเสริมให้พนักงาน

ไ ด้ พั ฒ น า แ ล ะ แลก เปลี่ ย นความ รู้

ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ

• ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ	 อนามัย

ชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน

• มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมี

คุณภาพ	 และมั่นคง	 เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผล

ตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำาเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ	 และผลประกอบการที่ดีของ

บริษัท

• รายงานสถานะและผลการดำาเนินงาน

ของบริษัท	 ต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าทียม

สม่ำาเสมอ	 ถูกต้องทันเวลา	 และครบถ้วน

ตามความเป็นจริง

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

• จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม

เพ่ือให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

ตามความรู้ความรับผิดชอบ	 ความสามารถ

ศักยภาพ	 และผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน	 โดยสอดคล้องกับผลการดำาเนิน

งานของบริษัท	และเทียบเคียงได้กับบริษัท

อื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

• จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการ

สรรหา	 การแต่งต้ัง	 การโยกย้าย	 การให้

สวัสดิการ	การให้รางวัล	การเลิกจ้าง	และ

การลงโทษพนักงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้

โดยปฏิบัติด้วยความสุจริต	 เป็นธรรม	และ

เสมอภาคต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้	
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ตามมติที ่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ต้องแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า	 หรือเรียก

ประชุมผู้ ถื อหุ้ น เ พ่ื อ พิจารณาอนุมั ติ

การดำาเนินการในเรื่องที่มีนัยสำาคัญซึ่ง

ไม่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริษัท

หรือฝ่ายจัดการ

• ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

ความสามารถและความเหมาะสม	 รวมทั้ง 

การกระทำา	หรือการปฏิบัติของพนักงานน้ันๆ

• เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดง

ความสามารถอย่างเต็มที่	 มีการจัดผล

ตอบแทนการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่าง

เหมาะสมและเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

สนับสนุนการสร้ า งแรงจู ง ใจในการ

ทำางาน	 ท้ังในรูปเงินเดือน	 โบนัส	 เงินพิเศษ

ตามเป้าหมายผลผลิตหรือตามเป้าหมาย

การลดอัตราสูญเสียในการผลิต	และในรูป

ของการจัดโครงการออกและเสนอขาย

ใบสำาคัญแสดงสิทธฺท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัท

ให้กับผู้บริหารและพนักงาน	(ESOP)

• ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ให้มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	ตลอดจน

มีคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง

• ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่ง

ความยุติธรรม	 ส่งเสริมให้พนักงาน

ไ ด้ พั ฒ น า แ ล ะ แลก เป ล่ี ยนความ รู้

ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ

• ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ	 อนามัย

ชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน

• มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมี

คุณภาพ	 และมั่นคง	 เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผล

ตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำาเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ	 และผลประกอบการที่ดีของ

บริษัท

• รายงานสถานะและผลการดำาเนินงาน

ของบริษัท	 ต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าทียม

สม่ำาเสมอ	 ถูกต้องทันเวลา	 และครบถ้วน

ตามความเป็นจริง

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

• จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม

เพ่ือให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

ตามความรู้ความรับผิดชอบ	 ความสามารถ

ศักยภาพ	 และผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน	 โดยสอดคล้องกับผลการดำาเนิน

งานของบริษัท	และเทียบเคียงได้กับบริษัท

อื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

• จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการ

สรรหา	 การแต่งต้ัง	 การโยกย้าย	 การให้

สวัสดิการ	การให้รางวัล	การเลิกจ้าง	และ

การลงโทษพนักงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้

โดยปฏิบัติด้วยความสุจริต	 เป็นธรรม	และ

เสมอภาคต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้	
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• ให้ข้อมูลสำาคัญแก่พนักงานเพื่อให้

ทราบผลการดำาเนินงานและสภาพที่

แท้จริงของบริษัท

• สนับสนุนการหารือและความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือตัวแทน

พนักงานในการนำาเสนอข้อมูลแก่ผ ู ้ม ี

อำานาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับ

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำางานเพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ

เสมอภาค	 โดยปราศจากการแทรกแซง

รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ข้อคิดเห็นและการร้องเรียนอย่างเหมาะ

สมและเป็นธรรม

• ส่งเสริมและจัดกิจกรรสนับสนุนให้

พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิต	ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการทำางาน	การศึกษา	การพักผ่อน

และการดูแลครอบครัว	เป็นต้น

• ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม

เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

• ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเร่ือง

จรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีเพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยา

บรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท

การปฏิบัติต่อลูกค้า

• มุ่งมั ่นในการสร้างความพึงพอใจให้

ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ	 ภายใต้

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ	อนามัย	ชีวิตและ

ทรัพย์สิน	และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	รวมท้ัง

ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ

ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 กรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้า

ล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม

และเสมอภาค	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ให้ลูกค้า

ทราบอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 ทันต่อ

เหตุการณ์	 และเพียงพอ	 โดยไม่ปกปิด

บิดเบือนเนื้อหา	 ให้ข้อมูลเท็จ	 หรือทำาให้

เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออกไป

รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

• จัดระบบบริการลูกค้าและเปิดช่องทาง

การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดง

ความเห็นหรือร้องเรียน	 เพื่อดำาเนินการ

ตอบสนองข้อร้องเรียนนั้นอย่างดีที่สุด

• รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

ไม่นำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือผลประโยชน์

ของตนเอง	และ/หรือ	ผู้เกี่ยวข้องอื่น

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

• ปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	และเง่ือนไข

ต่างๆ	 ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	 กรณีที่

ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า

ล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• รักษาสัมพันธภาพที ่ยั ่งยืนกับคู ่ค้า

ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

• ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการที่มีความโปร่งใส	โดยปฏิบัติต่อ

คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เป็นไปตามระเบียบบริษัท

• การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างไม ่ควรเจาะจง

ข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก

คู่ค้ารายหน่ึงรายใดโดยเฉพาะ	หรือพยายาม

เลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทาง

ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั ้นๆ	 อย่างจงใจ

นอกจากจะมีความจำาเป็นซึ่งมีเหตุผล

สนับสนุนอย่างเพียงพอ

• ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ

ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย

• ไม่เรียกร้อง	ไม่รับ	ไม่จ่าย	ผลประโยชน์

ใดๆ	ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

• ตรวจรับสินค้าหรือตรวจรับงาน	และ

จ่ายชำาระค่าสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว
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• ให้ข้อมูลสำาคัญแก่พนักงานเพื่อให้

ทราบผลการดำาเนินงานและสภาพที่

แท้จริงของบริษัท

• สนับสนุนการหารือและความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือตัวแทน

พนักงานในการนำาเสนอข้อมูลแก่ผ ู ้ม ี

อำานาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับ

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำางานเพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ

เสมอภาค	 โดยปราศจากการแทรกแซง

รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ข้อคิดเห็นและการร้องเรียนอย่างเหมาะ

สมและเป็นธรรม

• ส่งเสริมและจัดกิจกรรสนับสนุนให้

พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิต	ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการทำางาน	การศึกษา	การพักผ่อน

และการดูแลครอบครัว	เป็นต้น

• ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม

เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

• ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเร่ือง

จรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีเพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยา

บรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท

การปฏิบัติต่อลูกค้า

• มุ่งมั ่นในการสร้างความพึงพอใจให้

ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ	 ภายใต้

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ	อนามัย	ชีวิตและ

ทรัพย์สิน	และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	รวมท้ัง

ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ

ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 กรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้า

ล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม

และเสมอภาค	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ให้ลูกค้า

ทราบอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 ทันต่อ

เหตุการณ์	 และเพียงพอ	 โดยไม่ปกปิด

บิดเบือนเนื้อหา	 ให้ข้อมูลเท็จ	 หรือทำาให้

เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออกไป

รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

• จัดระบบบริการลูกค้าและเปิดช่องทาง

การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดง

ความเห็นหรือร้องเรียน	 เพื่อดำาเนินการ

ตอบสนองข้อร้องเรียนนั้นอย่างดีที่สุด

• รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

ไม่นำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือผลประโยชน์

ของตนเอง	และ/หรือ	ผู้เกี่ยวข้องอื่น

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

• ปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	และเง่ือนไข

ต่างๆ	 ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	 กรณีที่

ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า

ล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• รักษาสัมพันธภาพที ่ยั ่งยืนกับคู ่ค้า

ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

• ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการที่มีความโปร่งใส	โดยปฏิบัติต่อ

คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เป็นไปตามระเบียบบริษัท

• การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างไม ่ควรเจาะจง

ข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก

คู่ค้ารายหน่ึงรายใดโดยเฉพาะ	หรือพยายาม

เลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทาง

ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั ้นๆ	 อย่างจงใจ

นอกจากจะมีความจำาเป็นซ่ึงมีเหตุผล

สนับสนุนอย่างเพียงพอ

• ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ

ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย

• ไม่เรียกร้อง	ไม่รับ	ไม่จ่าย	ผลประโยชน์

ใดๆ	ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

• ตรวจรับสินค้าหรือตรวจรับงาน	และ

จ่ายชำาระค่าสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว
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การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

• ปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	และเง่ือนไข

ต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	โปร่งใส

และเท่าเทียม	 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า	 เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้

เกิดความเสียหาย

• บริหารงานเพื ่อให้เจ้าหนี ้ม ั ่นใจใน

ฐานะทางการเงิน	 และความสามารถใน

การชำาระหนี้ที่ดีของบริษัท

• บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการใช้เงิน	 ไม่นำาเงินไปใช้ในทางที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

• รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท

หรือเปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	แก่เจ้าหนี้

ด้วยความซื่อสัตย์	 ถูกต้อง	 และตรงเวลา

อย่างสม่ำาเสมอ

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต	หรือ

ไม่เหมาะสม

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม	เสมอภาค

• ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการ

ค้าโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็น

ความจริง	หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

• ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้านการ

พัฒนาสินค้าในภาพรวม	 เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และประเทศ

ชาติให้ยั่งยืน

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

สังคม และชุมชน

• ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	คำาสั่ง

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

และพยายามยกระดับการปฏิ บัติ ให้

มีมาตรฐานสู งกว่ากฎหมายกำาหนด

หากการปฏิบัตินั้นจะนำามาซึ่งประโยชน์

ต่อสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และประเทศ

ชาติ

• ดูแลป้องกันมิให้การดำาเนินงานของ

บ ริ ษั ท ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม เ สี ย ห ายต่ อ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 สังคม	 ชุมชน	 และ

สภาพแวดล้อม

• สร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุก

ระดับในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

• ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ	ที่เป็นภัยต่อ

สังคม	 หรือศีลธรรมอันดีงาม	 และ/หรือ

เป็นการส่งเสริมอบายมุข

• ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

• ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนำาพา

สังคม	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วนให้เป็นคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรม

สนั บ สนุ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า

และสาธารณประโยชน์ต่างๆ	 ตลอดจน

การประหยัดพลังงาน	 และการลดใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

• นำาความรู ้ที ่เกิดจากประสบการณ์

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อธุรกิจและสังคม

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ต่อเหตุการณ์ใดๆ

ที่มีผลกระทบต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่ง

แวดล้อม	 อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท
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การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
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• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม	เสมอภาค

• ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการ

ค้าโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็น

ความจริง	หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

• ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้านการ

พัฒนาสินค้าในภาพรวม	 เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และประเทศ

ชาติให้ยั่งยืน

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

สังคม และชุมชน

• ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	คำาสั่ง

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

และพยายามยกระดับการปฏิ บัติ ให้

มีมาตรฐานสู งก ว่ากฎหมายกำาหนด

หากการปฏิบัตินั้นจะนำามาซ่ึงประโยชน์

ต่อสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และประเทศ

ชาติ

• ดูแลป้องกันมิให้การดำาเนินงานของ

บ ริ ษั ท ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม เ สี ย ห ายต่ อ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 สังคม	 ชุมชน	 และ
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• สร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุก
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สังคม	 หรือศีลธรรมอันดีงาม	 และ/หรือ

เป็นการส่งเสริมอบายมุข

• ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

• ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนำาพา

สังคม	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วนให้เป็นคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรม

สนั บ สนุ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า

และสาธารณประโยชน์ต่างๆ	 ตลอดจน

การประหยัดพลังงาน	 และการลดใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

• นำาความรู ้ที ่เกิดจากประสบการณ์

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อธุรกิจและสังคม

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ต่อเหตุการณ์ใดๆ

ที่มีผลกระทบต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่ง

แวดล้อม	 อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท
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นโยบายสำาคัญและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อบริษัท

1. นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

1.1	 ทำาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

โดยตรงอย่างถี่ถ้วน	 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 หากมีข้อสงสัยให้ขอคำาปรึกษา

จากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา	ทางด้านกฎหมาย	ห้ามปฏิบัติไป	 ตามความเข้าใจของ

ตนเองโดยไม่มีคำาแนะนำา

1.2	 เมื่อบุคลากรของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศบุคลากรควรศึกษา 

กฎหมาย	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆก่อนการดำาเนินการใดๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมายขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และ

วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

								 1.3	 สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท

เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง	 กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 

(Forced	Labour)	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	(Child	Labour)

1.4	 	 ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็น

ธรรมบนพ้ืนฐานของ	ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกถ่ินกำาเนิด	เช้ือชาติ 

เพศ	อายุ	สีผิว	ศาสนา	สภาพร่างกาย	ฐานะ	ชาติตระกูล

		 	 	 	 	 	 	1.5		 	 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน 

บริษัท	 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย	 ผู้ร่วมทุน	 คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตาม 

หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

							 1.6	 คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธ ิ

อันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำากว่าอัตราที่

กฎหมายกำาหนด
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นโยบายสำาคัญและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อบริษัท

1. นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

1.1	 ทำาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

โดยตรงอย่างถี่ถ้วน	 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 หากมีข้อสงสัยให้ขอคำาปรึกษา

จากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา	ทางด้านกฎหมาย	ห้ามปฏิบัติไป	 ตามความเข้าใจของ

ตนเองโดยไม่มีคำาแนะนำา

1.2	 เมื่อบุคลากรของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศบุคลากรควรศึกษา 

กฎหมาย	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆก่อนการดำาเนินการใดๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมายขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และ

วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

								 1.3	 สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท

เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง	 กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 

(Forced	Labour)	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	(Child	Labour)

1.4	 	 ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็น

ธรรมบนพ้ืนฐานของ	ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกถ่ินกำาเนิด	เช้ือชาติ 

เพศ	อายุ	สีผิว	ศาสนา	สภาพร่างกาย	ฐานะ	ชาติตระกูล

		 	 	 	 	 	 	1.5		 	 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน 

บริษัท	 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย	 ผู้ร่วมทุน	 คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตาม 

หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

							 1.6	 คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธ ิ

อันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำากว่าอัตราที่

กฎหมายกำาหนด
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2. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้

ข้อมูลภายใน

2.1	 เก็บรักษาข้อมูลที่สำาคัญทาง

ธุรกิจตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับ

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ของบริษัท

ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ในวงจำากัด	

โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท	 แม้จะเกษียณอายุ	

ลาออก	 หรือสิ้นสุดการทำางานกับบริษัท

แล้วก็ตาม	 เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับ

โดยกฎหมาย	 หรือมติของคณะกรรมการ

บริษัท

2.2	 บุคลากรของบริษัทต้องไม่นำา

ข้อมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังมิได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์

แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ

2.3	 บุคคลภายนอกซ่ึงมีโอกาสเข้ามา

เก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน

ที่สำาคัญของบริษัทต้องลงนามในข้อ

ตกลงการรักษาความลับข้อมูล	 (Non-

Disclosure	 Agreement)	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า

บุคคลเหล่าน้ันจะใช้ความระมัดระวังรักษา

ความลับและข้อมูลภายในทำานองเดียวกับ

บุคลากรของบริษัท

2.4	 การเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญทาง

ธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัท 

ที่มีอำานาจหน้าที่เมื่อไดรับคำาถามเก่ียว

กับข้อมูลที่สำาคัญทางธุรกิจ	 โดยที่ตนไม่มี

หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น	ควรแนะนำา

ให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าท่ีเปิดเผย

ข้อมูล

2.5	 กรณีที่มีข่ าวลือหรือข่าวสาร

ต่างๆ	 ที่มีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ

มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

ของบริษัท	บริษัทต้องช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 

ข่าวลือหรือข่าวสารนั้นโดยเร็วที่สุด

2.6	 กรณี ท่ี เกิดภาวะการซื้ อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีผิดปกติซึ่งเกิด

จากการรั่วไหลของสารสนเทศท่ียังไม่

ได้เปิดเผยของบริษัทโดยบุคคลภายใน	 

จะถือว่าบุคคลภายในท่ีเป็นสาเหตุการ

ร่ัวไหลของสารสนเทศน้ันมีความผิดตาม

ระเบียบบริษัท	 และอาจถูกดำาเนินการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

3. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

ทรัพย์สินของบริษัท

3.1	 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี	 และปกป้อง

ทรัพย์สินของบริษัทมิใหเสียหายหรือ

สูญหาย

3.2	 ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทท่ีมี

พนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบ 

ดูแลเกิดความเสียหาย	หรือสูญหายบุคคล

นั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทตาม

ที่กำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ	 หรือ

นโยบายต่างๆ	ของบริษัท

3.3	 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยคำานึงถึง

การรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์

พลังงานควบคู่ไปด้วย

3.4					ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดย 

มิชอบ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.5						เม ื ่อพ ้นจากสภาพการเป ็น 

บุคลากรของบริษัท	จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน 

ต่างๆ	 ที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 รวมถึง

ข้อมูลที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ผลงาน 

สิง่ประดษิฐ	์คนืใหบ้รษัิท	ไมว่า่จะเป็นขอ้มลู

ที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ	 และห้ามบันทึก 

คัดลอก	หรือสำาเนาข้อมูลเหล่านั้น	 เพื่อนำา

ไปเผยแพร่	 หรือแสวงหาผลประโยชน์โดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
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2. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้

ข้อมูลภายใน

2.1	 เก็บรักษาข้อมูลที่สำาคัญทาง

ธุรกิจตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับ

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ของบริษัท

ไว้อย่างเข้มงวดท่ีสุดและอยู่ในวงจำากัด	

โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท	 แม้จะเกษียณอายุ	

ลาออก	 หรือสิ้นสุดการทำางานกับบริษัท

แล้วก็ตาม	 เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับ

โดยกฎหมาย	 หรือมติของคณะกรรมการ

บริษัท

2.2	 บุคลากรของบริษัทต้องไม่นำา

ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์

แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ

2.3	 บุคคลภายนอกซ่ึงมีโอกาสเข้ามา

เก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน

ที่สำาคัญของบริษัทต้องลงนามในข้อ

ตกลงการรักษาความลับข้อมูล	 (Non-

Disclosure	 Agreement)	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า

บุคคลเหล่าน้ันจะใช้ความระมัดระวังรักษา

ความลับและข้อมูลภายในทำานองเดียวกับ

บุคลากรของบริษัท

2.4	 การเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญทาง

ธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัท 

ที่มีอำานาจหน้าที่เมื่อไดรับคำาถามเกี่ยว

กับข้อมูลที่สำาคัญทางธุรกิจ	 โดยที่ตนไม่มี

หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น	ควรแนะนำา

ให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่ เปิดเผย

ข้อมูล

2.5	 กรณีที่มีข่ าวลือหรือข่าวสาร

ต่างๆ	 ที่มีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ

มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

ของบริษัท	บริษัทต้องช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 

ข่าวลือหรือข่าวสารนั้นโดยเร็วที่สุด

2.6	 กรณีที่ เกิดภาวะการซื้ อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทที่ผิดปกติซึ่งเกิด

จากการรั่วไหลของสารสนเทศที่ยังไม่

ได้เปิดเผยของบริษัทโดยบุคคลภายใน	 

จะถือว่าบุคคลภายในที่เป็นสาเหตุการ

ร่ัวไหลของสารสนเทศน้ันมีความผิดตาม

ระเบียบบริษัท	 และอาจถูกดำาเนินการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

3. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

ทรัพย์สินของบริษัท

3.1	 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี	 และปกป้อง

ทรัพย์สินของบริ ษัทมิใหเสียหายหรือ

สูญหาย

3.2	 ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทท่ีมี

พนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบ 

ดูแลเกิดความเสียหาย	หรือสูญหายบุคคล

นั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทตาม

ที่กำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ	 หรือ

นโยบายต่างๆ	ของบริษัท

3.3	 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยคำานึงถึง

การรักษาสภาพแวดล้อมและอนุ รักษ์

พลังงานควบคู่ไปด้วย

3.4					ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดย 

มิชอบ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.5						เม ื ่อพ ้นจากสภาพการเป ็น 

บุคลากรของบริษัท	จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน 

ต่างๆ	 ที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 รวมถึง

ข้อมูลที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ผลงาน 

สิง่ประดษิฐ	์คนืใหบ้รษิทั	ไม่วา่จะเปน็ขอ้มลู

ที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ	 และห้ามบันทึก 

คัดลอก	หรือสำาเนาข้อมูลเหล่านั้น	 เพื่อนำา

ไปเผยแพร่	 หรือแสวงหาผลประโยชน์โดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
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4. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.1	 บริษัทต้องดำาเนินธุรกิจและส่งเสริม

ให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย

หรือข้อกำาหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า 

	สิทธิบัตร	ลิขสิทธ์ิ	ความลับทางการค้า	และ

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นท่ีกฎหมาย

กำาหนด

4.2	 บุคลากรของบริษัทมีสิทธิและได้

รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน

อย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม

หน้าที ่	 หรืองานที ่ใช้ข ้อมูลของบริษัท

หรืองานที่ทำาขึ้นเพื่อบริษัทโดยเฉพาะ	 ถือ

เป็นทรัพย์สินของบริษัท	 เว้นแต่ในกรณี

ท่ีบริษัท	 อนุญาตอย่างชัดเจนว่าใ ห้ ถือ 

เป็นผลงานของผู้คิดค้น	 ผู้ประดิษฐ์	 ผู้วิจัย 

หรือบุคคลอื่นได้

4.3	 ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทให้

ตระหนักถึงความสำาคัญของการเคารพ

สิทธิในทรัพย์สิน	 ทางปัญญา	 ทั้งในด้าน

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและ 

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน

4.4	 การนำาผลงานหรือข้อมูลมาใช้

ในการปฏิบัติงาน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง

ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าไม่เป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5. นโยบายด้านความปลอดภัย

สารสนเทศ

5.1	 การใช้งานระบบสารสนเทศของ

บริษัทต้องเป็นไปเพื่อการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทเท่าน้ันซ่ึงระบบสารสนเทศถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัท	 ผู้ใช้มิอาจคาดหวัง 

ความเป็นส่วนตัว	 (Privacy)	 ได้และต้อง

หลีก เ ล่ียงการใ ช้ระบบสารสนเทศที่  

ไม่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท

5.2	 ป ฏิ บั ติ ต ามน โ ยบ ายค ว าม

ปลอดภัยสารสนเทศ	(Information	Security 

Policy)และมาตรฐานความปลอดภัย	

สารสนเทศ	 (Information	 Security	 

Standard)	 ตลอดจนกฎหมาย	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	 นโยบายต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด

5.3	 พนักงานท่ีพบเหตุฉุกเฉินซ่ึงอาจ

กระทบการดำาเนินธุรกิจและเสถียรภาพ 

ของระบบสารสนเทศ	 หรือพบเห็นช่องโหว่	

(Vulnerability)	ของระบบท้ังเชิงเทคนิคและ 

การดำาเนินงาน	 หรือส่ิงท่ีอาจ	 สร้างความ

เส่ียงให้กับบริษัทต้องแจ้งฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยเร็ว

5.4	 ใช้ ส่ืออินเทอร์เน็ตและระบบ

คอม พิว เ ตอ ร์ เ ท่ า ท่ี จำ า เ ป็ นและ เ ป็น

ประโยชน์ต่อการทำางาน

5.5	 ไ ม่ใ ช้ ส่ือ อินเทอร์ เ น็ตในทาง

ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	ของบริษัท

5.6	 ไม่ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต	 ระบบ

คอมพิวเตอร์	 หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆเพ่ือ

ค้นหา	 เผยแพร่	 หรือจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่

เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย

ว่าด้วยการกระทำาผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	

พ.ศ.	 2550	 ตลอดจนกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	นโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

5.7	 ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	 และติดต่อฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศหากจำาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงาน

5.8	 เ ก็ บ รั กษา รหั สผ่ านสำ าห รั บ

เข้าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต่างๆ	 ของบริษัทเป็นความลับ 

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ บุ ค ค ลอื่ น เ ข้ า ถึ ง

สารสนเทศของบริษัท

5.9	 กรณีที่บริษัทอนุญาตให้มีการ

ว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	 นักศึกษาฝึกงาน	

ตลอดจนหน่วยงาน	 บริษัท	 ผู้ขาย	 คู่ค้า 

คู่สัญญา	 ที่ปรึกษา	 ลูกค้าของบริษัท	

บุคคลที่มิใช่พนักงานของบริษัท	 เข้าใช้

ระบบสารสนเทศของบริษัท	 ผู้บังคับบัญชา 

ในสายงานต้องควบคุมการใช้ ระบบ
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4. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.1	 บริษัทต้องดำาเนินธุรกิจและส่งเสริม

ให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย

หรือข้อกำาหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า 

	สิทธิบัตร	ลิขสิทธ์ิ	ความลับทางการค้า	และ

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมาย

กำาหนด

4.2	 บุคลากรของบริษัทมีสิทธิและได้

รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน

อย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม

หน้าที ่	 หรืองานที ่ใช้ข ้อมูลของบริษัท

หรืองานที่ทำาขึ้นเพื่อบริษัทโดยเฉพาะ	 ถือ

เป็นทรัพย์สินของบริษัท	 เว้นแต่ในกรณี

ท่ีบริษัท	 อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือ 

เป็นผลงานของผู้คิดค้น	 ผู้ประดิษฐ์	 ผู้วิจัย 

หรือบุคคลอื่นได้

4.3	 ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทให้

ตระหนักถึงความสำาคัญของการเคารพ

สิทธิในทรัพย์สิน	 ทางปัญญา	 ทั้งในด้าน

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและ 

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน

4.4	 การนำาผลงานหรือข้อมูลมาใช้

ในการปฏิบัติงาน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง

ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าไม่เป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5. นโยบายด้านความปลอดภัย

สารสนเทศ

5.1	 การใช้งานระบบสารสนเทศของ

บริษัทต้องเป็นไปเพื่อการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทเท่านั้นซ่ึงระบบสารสนเทศถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัท	 ผู้ใช้มิอาจคาดหวัง 

ความเป็นส่วนตัว	 (Privacy)	 ได้และต้อง

หลีก เลี่ ยงการใช้ ระบบสารสนเทศที่  

ไม่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท

5.2	 ป ฏิ บั ติ ต ามน โ ยบ ายค ว าม

ปลอดภัยสารสนเทศ	(Information	Security 

Policy)และมาตรฐานความปลอดภัย	

สารสนเทศ	 (Information	 Security	 

Standard)	 ตลอดจนกฎหมาย	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	 นโยบายต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด

5.3	 พนักงานท่ีพบเหตุฉุกเฉินซ่ึงอาจ

กระทบการดำาเนินธุรกิจและเสถียรภาพ 

ของระบบสารสนเทศ	 หรือพบเห็นช่องโหว่	

(Vulnerability)	ของระบบท้ังเชิงเทคนิคและ 

การดำาเนินงาน	 หรือส่ิงท่ีอาจ	 สร้างความ

เส่ียงให้กับบริษัทต้องแจ้งฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยเร็ว

5.4	 ใช้ ส่ืออินเทอร์เน็ตและระบบ

คอม พิว เ ตอ ร์ เ ท่ า ท่ี จำ า เ ป็ นและ เ ป็น

ประโยชน์ต่อการทำางาน

5.5	 ไ ม่ใ ช้ ส่ือ อินเทอร์ เ น็ตในทาง

ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	ของบริษัท

5.6	 ไม่ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต	 ระบบ

คอมพิวเตอร์	 หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆเพ่ือ

ค้นหา	 เผยแพร่	 หรือจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่

เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย

ว่าด้วยการกระทำาผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	

พ.ศ.	 2550	 ตลอดจนกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	นโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

5.7	 ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมี

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	 และติดต่อฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศหากจำาเป็นต้องติดต้ังโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงาน

5.8	 เ ก็ บ รั กษา รหั สผ่ านสำ าห รั บ

เข้าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต่างๆ	 ของบริษัทเป็นความลับ 

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ บุ ค ค ล อื่ น เ ข้ า ถึ ง

สารสนเทศของบริษัท

5.9	 กรณีที่บริษัทอนุญาตให้มีการ

ว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	 นักศึกษาฝึกงาน	

ตลอดจนหน่วยงาน	 บริษัท	 ผู้ขาย	 คู่ค้า 

คู่สัญญา	 ที่ปรึกษา	 ลูกค้าของบริษัท	

บุคคลที่มิใช่พนักงานของบริษัท	 เข้าใช้

ระบบสารสนเทศของบริษัท	 ผู้บังคับบัญชา 

ในสายงานต้องควบคุมการใช้ ระบบ
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สารสนเทศของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไป

ตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	นโยบายต่างๆ	

ของบริษัท

5.10	 ให ้ ค วามร ่ วมม ื อ ในกา ร 

ตรวจสอบ	ควบคุม	และการดำาเนินการใดๆ 

เพื่ อความปลอดภัยในการใช้ ร ะบบ

สารสนเทศของบริษัท

นโยบายเรื่องการขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

6. นโยบายการจัดการความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

6.1	 ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ

บริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

6.2	 หลี ก เลี่ ย งการทำ า รายการที่

เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง	 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท

6.3	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และการเปิดเผยข้อมูล

รายการท่ีเ ก่ียวโยงกันตามทกฎหมาย

หรือหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด	และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

6.4	 ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน

ในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

6.5	 ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องทำา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 รายการน้ันจะต้อง 

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตาม

หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเปรียบ

เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก

และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.6	 ในกรณีรายการท่ีเป็นรายการท่ี

เก่ียวโยงกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ

ค้าทั่วไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ	หรือมีลักษณะและขนาดของ

รายการไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของ

ฝ่ายจัดการ	 ต้องผ่านการสอบทานและให้

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้ถือหุ้น

7. นโยบายการต่อต้านการทุจริต

7.1	 จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บคุ ม

ภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือป้องกันการ

ทุจริตตลอดจนการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม

ของบุคลากรในบริษัทและบุคคลภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

7.2	 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความ

ซื่อสัตย์	สุจริต	และความรับผิดชอบให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร	 รวมทั้งยกระดับความ

ตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทว่าการ

ทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

7.3	 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะ

ทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง	 ภายใต้

มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ

ระดับสากล

7.4	 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้

พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่

จะแจ้งเบาะแสข้อเสนอแนะ	 หรือร้องเรียน

กรณีเกี่ยวกับการทุจริต	 โดยมีมาตรการ

คุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

7.5	 กำาหนดให้มีมาตรการป้องกัน

การมอบหรือรับของกำานัล	 ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด	การเลี้ยงรับรอง	หรือค่าใช้

จ่ายที่เกินขอบเขตจำากัดซ่ึงไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
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สารสนเทศของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไป

ตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	นโยบายต่างๆ	

ของบริษัท

5.10	 ให ้ ค วามร ่ วมม ื อ ในกา ร 

ตรวจสอบ	ควบคุม	และการดำาเนินการใดๆ 

เพื่ อความปลอดภัย ในการใช้ ร ะบบ

สารสนเทศของบริษัท

นโยบายเรื่องการขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

6. นโยบายการจัดการความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

6.1	 ไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับ

บริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

6.2	 หลี ก เลี่ ย งการทำ า รายการที่

เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง	 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท

6.3	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และการเปิดเผยข้อมูล

รายการท่ีเ ก่ียวโยงกันตามทกฎหมาย

หรือหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด	และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

6.4	 ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน

ในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

6.5	 ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องทำา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 รายการน้ันจะต้อง 

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตาม

หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเปรียบ

เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก

และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.6	 ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่

เก่ียวโยงกันซ่ึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ

ค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ	หรือมีลักษณะและขนาดของ

รายการไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของ

ฝ่ายจัดการ	 ต้องผ่านการสอบทานและให้

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้ถือหุ้น

7. นโยบายการต่อต้านการทุจริต

7.1	 จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บคุ ม

ภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือป้องกันการ

ทุจริตตลอดจนการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม

ของบุคลากรในบริษัทและบุคคลภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

7.2	 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความ

ซื่อสัตย์	สุจริต	และความรับผิดชอบให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร	 รวมทั้งยกระดับความ

ตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทว่าการ

ทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

7.3	 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะ

ทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง	 ภายใต้

มาตรฐานการบัญชีที่ได้ รับการยอมรับ

ระดับสากล

7.4	 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้

พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่

จะแจ้งเบาะแสข้อเสนอแนะ	 หรือร้องเรียน

กรณีเกี่ยวกับการทุจริต	 โดยมีมาตรการ

คุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

7.5	 กำาหนดให้มีมาตรการป้องกัน

การมอบหรือรับของกำานัล	 ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด	การเลี้ยงรับรอง	หรือค่าใช้

จ่ายที่เกินขอบเขตจำากัดซ่ึงไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
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7.6	 กำาหนดให้มีมาตรการป้องกัน

การติดสินบน	 ทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะกระทำา

ไปเพื่ออำานวยความสะดวกหรือเพื่อความ

สัมพันธ์ในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิด	 ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม

7.7	 การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและ

ภาครัฐวิสาหกิจทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	 ต้องดำาเนินไปอย่างโปร่งใส

เป็นธรรม	 ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอน

ปฏิบัติที่ถูกต้อง

7.8	 การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล

และเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไป

อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายใน

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.9	ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ 

ประสบการณ์	 และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่าง

บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ

บริษัท	 รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมใน

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่ง

จัดขึ้นโดยบริษัท	 สมาคม	 หอการค้า	 หรือ

หน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ 

นโยบายเรื่องความปลอดภัย สุข

อนามัย และสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายด้านสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

8.1	 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

และรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ 

สิ่งแวดล้อม

8.2	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ที่ประกอบธุรกิจ	 และสังคมโดยรวม	 ทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม

8.3	 ส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัท

มีจิตอาสา	 และรับผิดชอบต่อสังคมโดย 

ไม่หวังสิ่งตอบแทน

8.4	 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้าง

ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม	ชุมชน	และสิ่ง

แวดล้อม	ภายใต้กรอบแนวทาง	ดังต่อไปนี้	

• เป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท

• เป็น กิจกรรมที่ ส ามารถ

ดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

และเห็นผลอย่างชัดเจน

• เป็นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

อย่างแท้จริง

• เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาการด้าน

การศึกษาและการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง

8.5	 ส่งเสริมการสร้างงาน	 พัฒนา

ท ั กษะแร ง ง าน 	 ตลอดจนอน ุ ร ั กษ  ์

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนซ่ึงมีธุรกิจของ

บริษัทตั้งอยู่

8.6	 สนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่าย

ภาคประชาคม	 เฝ้าติดตามและมีส่วนร่วม

ทางสังคม	 การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 ตลอดจนการบรรเทาความ

เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

8.7	 ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ	

และข้อกำาหนดอื ่นๆ	 ที ่เกี ่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

8.8	 บริหารงานโดยมีเป้าหมายใน

การป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

8.9	 ประเมินและติดตามผลการ

ดำาเนินงานหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง

8.10		พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร

งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งใน

ด้านการประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงาน	

ทดแทน	การอนุรักษ์ทรัพยากร	การนำาวัสดุ

กลับมาใช้ใหม่	และการกำาจัดของเสียหรือ

วัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
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7.6	 กำาหนดให้มีมาตรการป้องกัน

การติดสินบน	 ทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะกระทำา

ไปเพื่ออำานวยความสะดวกหรือเพื่อความ

สัมพันธ์ในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิด	 ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม

7.7	 การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและ

ภาครัฐวิสาหกิจทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	 ต้องดำาเนินไปอย่างโปร่งใส

เป็นธรรม	 ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอน

ปฏิบัติที่ถูกต้อง

7.8	 การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล

และเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไป

อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายใน

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.9	ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ 

ประสบการณ์	 และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่าง

บริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ

บริษัท	 รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมใน

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่ง

จัดขึ้นโดยบริษัท	 สมาคม	 หอการค้า	 หรือ

หน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ 

นโยบายเรื่องความปลอดภัย สุข

อนามัย และสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายด้านสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

8.1	 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

และรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ 

สิ่งแวดล้อม

8.2	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ที่ประกอบธุรกิจ	 และสังคมโดยรวม	 ทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม

8.3	 ส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัท

มีจิตอาสา	 และรับผิดชอบต่อสังคมโดย 

ไม่หวังสิ่งตอบแทน

8.4	 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้าง

ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม	ชุมชน	และสิ่ง

แวดล้อม	ภายใต้กรอบแนวทาง	ดังต่อไปนี้	

• เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท

• เป็นกิจกรรมที่ ส ามารถ

ดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

และเห็นผลอย่างชัดเจน

• เป็นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน

และส่ิงแวดล้อมในระยะยาว

อย่างแท้จริง

• เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาการด้าน

การศึกษาและการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง

8.5	 ส่งเสริมการสร้างงาน	 พัฒนา

ท ั กษะแร ง ง าน 	 ตลอดจนอน ุ ร ั กษ ์ 

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งมีธุรกิจของ

บริษัทตั้งอยู่

8.6	 สนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่าย

ภาคประชาคม	 เฝ้าติดตามและมีส่วนร่วม

ทางสังคม	 การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 ตลอดจนการบรรเทาความ

เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

8.7	 ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ	

และข้อกำาหนดอื ่นๆ	 ที ่เกี ่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

8.8	 บริหารงานโดยมีเป้าหมายใน

การป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

8.9	 ประเมินและติดตามผลการ

ดำาเนินงานหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง

8.10		พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร

งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งใน

ด้านการประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงาน	

ทดแทน	การอนุรักษ์ทรัพยากร	การนำาวัสดุ

กลับมาใช้ใหม่	และการกำาจัดของเสียหรือ

วัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
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9. นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

9.1	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ

และข้อกำาหนดอื ่นๆ	 ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 

การอนุรักษ์พลังงานในการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท

9.2	 ป้องกัน	 หลีกเลี่ยง	 และควบคุม

การดำาเนินกิจกรรมท่ีอาจเกิดความเส่ียง

ต่อการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลืองคุณภาพ

9.3	 ทบทวนและปรับปรุง	 นโยบาย	

เป้าหมาย	 ผลการดำาเนินงาน	 และแผนการ

ดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง

9.4	 สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูก

ต้องต่อผู้มีส่วนได้เสียส่วนต่างๆเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งส่งเสริม	 และ

ให้ความร่วมมือ	 เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	

ต่อองค์กร	 หน่วยงานภาครัฐ	 	 สังคม	 และ

สาธารณชนทั่วไป

9.5	 พัฒนาองค์ความรู้ ด้ านการ

อนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

10. นโยบายด้านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย

10.1		 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ

และข้อกำาหนดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัท

10.2		 จัดให้มีระเบียบปฏิบัติ	 และ

แผนดำาเนินการด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในการทำางานอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ

10.3			จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย 

และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพใน

ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายใน

สำานักงานและสถานประกอบการที่อยู่

ภายใต้การบริหารของบริษัท

10.4		ป้องกันและควบคุมความเส่ียงท่ี

อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ	 การบาดเจ็บ	 	 หรือความเจ็บป่วย

จากการปฏิบัติงาน	 ทรัพย์สินสูญหายหรือ

เสียหาย	การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี	 และความ

ผิดพลาดอ่ืนๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึน

10.5			จ ัดให ้ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์

และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และเผยแพร่ข้อมูลด้าน	 ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยแก่บุคลากรของบริษัท 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

10.6	 ประ เม ินและต ิดตามผล 

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยที่เ ก่ียวข้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ

10.7	 จัดให้มีการเตรียมความพร้อม

ต่อเหตุวิกฤตต่างๆ	 ที่อาจทำาให้การดำาเนิน

ธุรกิจหยุดชะงัก	 หรือก่อให้เกิดความ 

เสื่อมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ

นโยบายเรื่องอื่นๆ

11. นโยบายด้านการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน

11.1	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสมและเพียงพอ	 เพื่อให้มั่นใจ

ไ ด้ ว่ าบ ริ ษั ทดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ โดยคำ านึ ง

ถึ งประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 

การดำาเนินงาน	 ความน่าเชื่อถือและความ

ถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

11.2			จดัให้มีการตรวจสอบภายใน

เพ่ือเป็นกลไกสำาคัญในการวัดระดับความ

เหมาะสมและเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.3	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ



นโยบายสำคัญและแนวทางปฏิบัติ
Corporate Goverance
and Code of Conduct

Handbook

66 67
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ภายในแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัท

11.4	 บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้อง

ยึดถือระบบการควบคุมภายในและตรวจ

สอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ถูกต้อง	และเชื่อถือได้

11.5	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี 

ติดตามและสอบทานความเหมาะสมและ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจท่ีแท้จริงอยู่เสมอ

12. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

12.1	 	ใช ้ส ิทธ ิของตนเองในฐานะ

พลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 และ

กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

12.2	 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ	 และ 

ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ	 ที ่อาจก่อให้

เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง	

หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง	 หรือกลุ่มพลังใดกลุ่ม

พลังหนึ่งอันอาจนำาไปสู่ความไม่สามัคคี

ปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ

12.3	 ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หน่ึง	หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหน่ึง	เพ่ือแลก 

กับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

13. นโยบายด้านการฝึกอบรม

และพัฒนา

13.1	 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และ

ศักยภาพของพนักงานทุกวิชาชีพ	ทุกระดับ 

ทุกคน	 อย่างเพียงพอและต่อเนื ่องโดย 

ดำาเนินนโยบายและแนวทางผ่านฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์

13.2	 จัดให้มีแผนฝึกอบรมประจำาปี

สำาหรับบุคลากรทุกระดับ	โดยมีเป้าหมายส่ง

เสริมความรู้	 ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติงาน	 พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร

จัดการทั่วไป	 และพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความ

เป็นผู้นำา

13.3	 จัดทำาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Career	 Path)	 ควบคู่ไปกับเส้นทางการ

ฝึกอบรม	 (Training	 Roadmap)	 เพื่อการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างเหมาะสมใน

แต่ละตำาแหน่งงาน	 เพื่อความก้าวหน้าใน

ตำาแหน่งหน้าที่

13.4	 สนับสนุนให้พนักงานมีความ

มั่นคงในงานโดยการเลื่อนตำาแหน่งตาม

ความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

13.5	 เปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงาน 

แลกเปล่ียนความรู้ด้านเคร่ืองมือ	เคร่ืองจักร 

	และเทคโนโลยีการผลิต	

13.6	 ให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติม	 ให้ทุน

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้

ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

13.7	 ติดตามผลการดำาเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร	และมีการทบทวนและ 

ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆให้ทันสมัยและ

เหมาะสมอยู่เสมอ	 ทั้งนี้การฝึกอบรมและ

พัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ

ผู้บริหารตามลำาดับบังคับบัญชา	 พนักงาน	

และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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ภายในแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัท

11.4	 บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้อง

ยึดถือระบบการควบคุมภายในและตรวจ

สอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ถูกต้อง	และเชื่อถือได้

11.5	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี 

ติดตามและสอบทานความเหมาะสมและ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจท่ีแท้จริงอยู่เสมอ

12. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

12.1	 	ใช ้ส ิทธ ิของตนเองในฐานะ

พลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 และ

กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

12.2	 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ	 และ 

ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ	 ที ่อาจก่อให้

เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง	

หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง	 หรือกลุ่มพลังใดกลุ่ม

พลังหนึ่งอันอาจนำาไปสู่ความไม่สามัคคี

ปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ

12.3	 ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หน่ึง	หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหน่ึง	เพ่ือแลก 

กับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

13. นโยบายด้านการฝึกอบรม

และพัฒนา

13.1	 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และ

ศักยภาพของพนักงานทุกวิชาชีพ	ทุกระดับ 

ทุกคน	 อย่างเพียงพอและต่อเนื ่องโดย 

ดำาเนินนโยบายและแนวทางผ่านฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์

13.2	 จัดให้มีแผนฝึกอบรมประจำาปี

สำาหรับบุคลากรทุกระดับ	โดยมีเป้าหมายส่ง

เสริมความรู้	 ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติงาน	 พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร

จัดการทั่วไป	 และพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความ

เป็นผู้นำา

13.3	 จัดทำาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Career	 Path)	 ควบคู่ไปกับเส้นทางการ

ฝึกอบรม	 (Training	 Roadmap)	 เพื่อการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างเหมาะสมใน

แต่ละตำาแหน่งงาน	 เพื่อความก้าวหน้าใน

ตำาแหน่งหน้าที่

13.4	 สนับสนุนให้พนักงานมีความ

มั่นคงในงานโดยการเลื่อนตำาแหน่งตาม

ความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

13.5	 เปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงาน 

แลกเปล่ียนความรู้ด้านเคร่ืองมือ	เคร่ืองจักร 

	และเทคโนโลยีการผลิต	

13.6	 ให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติม	 ให้ทุน

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้

ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

13.7	 ติดตามผลการดำาเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร	และมีการทบทวนและ 

ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆให้ทันสมัยและ

เหมาะสมอยู่เสมอ	 ทั้งนี้การฝึกอบรมและ

พัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ

ผู้บริหารตามลำาดับบังคับบัญชา	 พนักงาน	

และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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การแจง้เบาะแสและการร้องเรียน
เพื�อเป็นการส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั�งภายในและภายนอกองคก์รสามารถมี 

สว่นรว่มในกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการ ดงันั�น ในกรณีที�พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ 

ตา่งๆ มีขอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํที�สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ สามารถแจง้เบาะแส 

หรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ถงึบรษัิท หรอืหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งใน 

ชอ่งทางการติดตอ่ ดงันี �

ไปรษณีย์

: คณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน) 
  72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำาปลาทิว
  เขตลาดกระบัง กทม 10520

อีเมล์

: information@kce.co.th

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	ต้องเป็นความจริง	มีความชัดเจน	หรือพอที่

จะนำาสืบหาข้อเท็จจริง	เพื่อดำาเนินการต่อไปได้

2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ	 ที่อยู่	 หมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัย	หรือเกิด

ความเสียหายใดๆ	 แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง	 จะทำาให้สามารถรายงานความคืบหน้า

สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม	 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ	 หรือบรรเทาความ

เสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ	 และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้อง

เรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือ	 ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

บริษัท	หรือบุคคลภายนอก

5. ระยะเวลาในการดำาเนินการเร่ืองร้องเรียนข้ึนกับความสลับซับซ้อนของเร่ือง	 ความเพียงพอ

ของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน	 รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำาชี้แจงของ

ผู้ถูกร้องเรียน

6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้อง

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ	จะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น	โดยคำานึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แหล่งที่มาของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. กรณีที่ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เห็นว่าตนอาจ

ได้รับความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 สามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนดมาตรการ

คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน	หรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้	 หากเห็นว่าเป็นเรื่อง

ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	หรือความไม่ปลอดภัย

8. ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม

การแจ้ง้เบาะแส และการร้องเรียน
	 	 	 	 บริษัิัท	เคซีีอีี	อีีเลคโทรินิิคส์	์จำำ�กัดั	(มห�ชนิ)	มีนิโยบ�ยต่อ่ีต่�้นิกั�ริทจุำริติ่และคอีริร์ิปัชั�นิ 

และพริอ้ีมที�จำะริบัฟัังข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิต่ลอีดจำนิข้อ้ีคิดเห็นิจำ�กัผู้้มี้ส์ว่นิไดเ้ส์ียทกุัภ�คส์ว่นิ	 ไม่ว่�จำ�กั

บคุคลภ�ยในิอีงคก์ัริ	 หริือีจำ�กับคุคลภ�ยนิอีกัผู้้มี้ส์่วนิไดเ้ส์ีย	 อีนัิเกีั�ยวข้อ้ีงกับักั�ริกัำ�กับัดแ้ล

กิัจำกั�ริที�ดีและจำริริย�บริริณธุรุิกิัจำ	กั�ริกัำ�กับัดแ้ลกั�ริปฏิิบตั่งิ�นิ	หริอืีแจำง้เบ�ะแส์กั�ริทจุำริติ่

	 	 	 	 บริษัิัทฯ	จำะพิจำ�ริณ�ดำ�เนิินิกั�ริต่อ่ีข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิดว้ยคว�มโปริง่ใส์	ส์จุำริติ่และยตุ่ิธุริริม

อีย�่งเท�่เทียมกันัิ	ริวมทั�งจำะริกััษั�ข้อ้ีมล้ส์ว่นิบคุคล	ปกัปอ้ีงและมีม�ต่ริกั�ริคุม้คริอีงผู้้ร้ิอ้ีงเริยีนิ

ที�ส์จุำริติ่	พย�นิบคุคลที�เกีั�ยวข้อ้ีงกับัข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิในิทกุักัริะบวนิกั�ริพิจำ�ริณ�ข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิ	 เพื�อีให ้

กั�ริดำ�เนิินิง�นิข้อีงบริษัิัทฯ	เป็นิไปอีย�่งมีปริะส์ทิธิุภ�พ	ส์อีดคลอ้ีงกับัหลกัักั�ริกัำ�กับัดแ้ลกิัจำกั�ริ

ที�ดี	

	 	 	 	 บริษัิัทฯ	กัำ�หนิดใหมี้กัริอีบกั�ริดำ�เนิินิง�นิกั�ริริบัข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิ	ดงันีิ �

	 	 	 	 1.	ข้อีบเข้ต่ข้อ้ีริอ้ีงเริียนิที�เกีั�ยวกับักั�ริทจุำริิต่	กั�ริปริะพฤติ่ผิู้ดวินิยั	หริือีผิู้ดกัฎหม�ย	

	 	 	 	 	 ต่ลอีดจำนิเริื�อีงอืี�นิๆ	เชน่ิ	เริื�อีงเกีั�ยวกับัจำริริย�บริริณธุรุิกิัจำ	เป็นิต่น้ิ	

	 	 	 	 2.	ผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิส์�ม�ริถส์่งข้อ้ีริอ้ีงเริียนิ	 หริือีเบ�ะแส์ม�ยงับริิษััทฯ	 ผู้่�นิช่อีงท�งกั�ริ 

	 	 	 	 	 ริอ้ีงเริยีนิต่�่งๆ	ไดแ้ก่ั

	 	 	 	 	 1)	ช่อีงท�ง	 “กั�ริแจำง้เบ�ะแส์และกั�ริริอ้ีงเริียนิ”	 (Whistleblower)	 ในิริะบบ 

	 	 	 	 	 	 อิีนิเทอีริเ์น็ิต่	(Internet)	บนิเวบ็ไซีต่ข์้อีงบริษัิัทฯ	www.kce.co.th

	 						 	 	 2)	ชอ่ีงท�ง	 “กั�ริแจำง้เบ�ะแส์และกั�ริริอ้ีงเริยีนิ”	 ในิริะบบอิีนิทริ�เน็ิต่	 (Intranet) 

	 	 	 	 	 	 บนิเวบ็ไซีต่ภ์�ยในิข้อีงบริษัิัทฯ

		 						 	 	 3)	ท�ง	E-mail	:	whistleblower@kce.co.th

	 						 	 	 4)	ท�งไปริษัณีย	์ถงึ

	 	 	 	 	 	 	 ผู้้จ้ำดักั�ริส์�ยง�นิต่ริวจำส์อีบภ�ยในิ

	 	 	 	 	 	 	 บริษัิัท	เคซีีอีี	อีีเลคโทรินิิคส์	์จำำ�กัดั	(มห�ชนิ)

	 	 	 	 	 	 	 72-72/1-3	นิิคมอีตุ่ส์�หกัริริมล�ดกัริะบงั	ซีอียฉลอีงกัรุิง	31	

	 	 	 	 	 	 	 แข้วงลำ�ปล�ทิว	เข้ต่ล�ดกัริะบงั	กัรุิงเทพฯ	10520

	 	 	 	 	 5)	ชอ่ีงท�งอืี�นิๆ	ที�บริษัิัทฯ	ไดเ้ปิดไว	้(ถ�้มี)	  

http://www.kce.co.th
mailto:whistleblower@kce.co.th
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การแจง้เบาะแสและการร้องเรียน
เพื�อเป็นการส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั�งภายในและภายนอกองคก์รสามารถมี 

สว่นรว่มในกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการ ดงันั�น ในกรณีที�พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ 

ตา่งๆ มีขอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํที�สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ สามารถแจง้เบาะแส 

หรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ถงึบรษัิท หรอืหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งใน 

ชอ่งทางการติดตอ่ ดงันี �

ไปรษณีย์

: คณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน) 
  72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำาปลาทิว
  เขตลาดกระบัง กทม 10520

อีเมล์

: information@kce.co.th

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	ต้องเป็นความจริง	มีความชัดเจน	หรือพอที่

จะนำาสืบหาข้อเท็จจริง	เพื่อดำาเนินการต่อไปได้

2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ	 ที่อยู่	 หมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัย	หรือเกิด

ความเสียหายใดๆ	 แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง	 จะทำาให้สามารถรายงานความคืบหน้า

สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม	 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ	 หรือบรรเทาความ

เสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ	 และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้อง

เรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือ	 ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

บริษัท	หรือบุคคลภายนอก

5. ระยะเวลาในการดำาเนินการเร่ืองร้องเรียนข้ึนกับความสลับซับซ้อนของเร่ือง	 ความเพียงพอ

ของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน	 รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำาชี้แจงของ

ผู้ถูกร้องเรียน

6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้อง

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ	จะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น	โดยคำานึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แหล่งที่มาของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. กรณีที่ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เห็นว่าตนอาจ

ได้รับความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 สามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนดมาตรการ

คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน	หรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้	 หากเห็นว่าเป็นเรื่อง

ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	หรือความไม่ปลอดภัย

8. ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม

	 	 	 	 3.	เงื�อีนิไข้และกั�ริพิจำ�ริณ�เบ�ะแส์และข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิ

	 	 	 	 	 1)	ริ�ยละเอีียดข้อีงเบ�ะแส์	หริือีข้อ้ีริอ้ีงเริียนิ	ต่อ้ีงอีย้่ภ�ยในิข้อีบเข้ต่ข้อ้ีริอ้ีงเริียนิ	

	 	 	 	 	 	 ในิข้อ้ี	1.	ต่อ้ีงเป็นิคว�มจำริงิ	 มีคว�มชดัเจำนิ	หริอืีมีเอีกัส์�ริหลกััฐ�นิปริะกัอีบกั�ริ 

	 	 	 	 	 	 ริอ้ีงเริยีนิพอีที�จำะนิำ�ส์ืบห�ข้อ้ีเทจ็ำจำริงิเพื�อีดำ�เนิินิกั�ริต่อ่ีไปได้

	 	 	 	 	 2)	ผู้้ที้�แจำง้เบ�ะแส์	หริอืีผู้้ร้ิอ้ีงเริยีนิ	ส์�ม�ริถเลือีกัที�จำะไมเ่ปิดเผู้ยชื�อี	ที�อีย้	่หม�ยเลข้	

	 	 	 	 	 	 โทริศัพัทที์�ต่ิดต่่อีได	้ห�กัเห็นิว่�กั�ริเปิดเผู้ยนิั�นิจำะทำ�ใหเ้กิัดคว�มไม่ปลอีดภยั	

	 	 	 	 	 	 หริอืีเกิัดคว�มเส์ยีห�ยใดๆ	แต่ห่�กัมีกั�ริเปิดเผู้ยต่นิเอีง	จำะทำ�ใหส้์�ม�ริถริ�ยง�นิ	

	 	 	 	 	 	 คว�มคืบหนิ�้	ส์อีบถ�มข้อ้ีมล้ที�เป็นิปริะโยชนิเ์พิ�มเต่ิม	ชี �แจำงข้อ้ีเท็จำจำริงิใหท้ริ�บ	

	 	 	 	 	 	 หริอืีบริริเท�คว�มเส์ียห�ยไดส้์ะดวกัและริวดเริว็ยิ�งข้ึ �นิ

	 	 	 	 	 3)	ข้อ้ีมล้ที�ไดร้ิบัจำะถือีเป็นิคว�มลบั	 และไม่มีกั�ริเปิดเผู้ยชื�อีผู้้ที้�แจำง้เบ�ะแส์หริือี 

	 	 	 	 	 	 ผู้้ร้ิอ้ีงเริยีนิต่อ่ีส์�ธุ�ริณชนิ	ห�กัไมไ่ดร้ิบัคว�มยินิยอีม

	 	 	 	 	 4)	ผู้้ที้�แจำง้เบ�ะแส์	 หริอืี	 ข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิจำะไดร้ิบักั�ริคุม้คริอีงส์ทิธิุ	 ไมว่�่จำะเป็นิพนิกััง�นิ 

	 	 	 	 	 	 บริษัิัท	หริอืีบคุคลภ�ยนิอีกั

	 	 	 	 	 5)	ริะยะเวล�ในิกั�ริดำ�เนิินิกั�ริเริื�อีงริอ้ีงเริียนิข้ึ �นิกัับคว�มส์ลบัซีับซีอ้ีนิข้อีงเริื�อีง	

	 	 	 	 	 	 คว�มเพียงพอีข้อีงเอีกัส์�ริหลกััฐ�นิที�ไดร้ิบัจำ�กัผู้้ร้ิอ้ีงเริยีนิ	 ริวมถงึเอีกัส์�ริหลกััฐ�นิ 

	 	 	 	 	 	 และคำ�ชี �แจำงข้อีงผู้้ถ้ก้ัริอ้ีงเริยีนิ

	 	 	 	 	 6)	ผู้้ร้ิบัข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิและผู้้ที้�มีส์ว่นิเกีั�ยวข้อ้ีงกับักัริะบวนิกั�ริต่ริวจำส์อีบห�ข้อ้ีเท็จำจำริงิ	

	 	 	 	 	 	 ต่อ้ีงเก็ับข้อ้ีม้ลที�เกีั�ยวข้อ้ีงเป็นิคว�มลบั	จำะเปิดเผู้ยเท่�ที�จำ ำ�เป็นิ	โดยคำ�นิึงถึง	

	 	 	 	 	 	 คว�มปลอีดภัย	 และคว�มเส์ียห�ยข้อีงผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิ	 หริือีผู้้ที้�ใหค้ว�มริ่วมมือี 

	 	 	 	 	 	 ในิกั�ริต่ริวจำส์อีบข้อ้ีเทจ็ำจำริงิ	แหลง่ที�ม�ข้อีงข้อ้ีมล้	หริอืีบคุคลที�เกีั�ยวข้อ้ีง

	 	 	 	 	 7)	กัริณีที�ผู้้ร้ิอ้ีงเริยีนิ	หริอืีผู้้ที้�ใหค้ว�มริว่มมือีในิกั�ริต่ริวจำส์อีบข้อ้ีเท็จำจำริงิ	เห็นิว�่ต่นิ	

	 	 	 	 	 	 อี�จำไดร้ิบัคว�มไม่ปลอีดภัย	หริือีอี�จำเกิัดคว�มเดือีดริอ้ีนิเสี์ยห�ย	ผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิ	

	 	 	 	 	 	 หริือีผู้้ที้�ใหค้ว�มริ่วมมือีในิกั�ริต่ริวจำส์อีบข้อ้ีเท็จำจำริิง	ส์�ม�ริถริอ้ีงข้อีใหบ้ริิษััท	

	 	 	 	 	 	 กัำ�หนิดม�ต่ริกั�ริคุม้คริอีงที�เหม�ะส์มก็ัได	้หริือีบริิษััทอี�จำกัำ�หนิดม�ต่ริกั�ริ	

	 	 	 	 	 	 คุม้คริอีงโดยผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิ	 หริือีผู้้ที้�ใหค้ว�มริ่วมมือีในิกั�ริต่ริวจำส์อีบข้อ้ีเท็จำจำริิง 

	 	 	 	 	 	 ไมต่่อ้ีงริอ้ีงข้อีก็ัไดห้�กัเหน็ิว�่เป็นิเริื�อีงที�มีแนิวโนิม้ที�จำะเกิัดคว�มเดือีดริอ้ีนิเสี์ยห�ย	

	 	 	 	 	 	 หริอืีคว�มไมป่ลอีดภยั
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การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือบุคคลอื่นใด

ที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท	 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงาน	 ลักษณะงาน	 หรือ

สถานที่ทำางาน	 สั่งพักงาน	 ข่มขู่	 รบกวนการปฏิบัติงาน	 เลิกจ้าง	 หรือกระทำาการอื่นใดที่มี

ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว	ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

1. ให้ข้อมูล	 ให้ความร่วมมือ	 หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 แก่กรรมการ

ผู้บริหาร	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุ

อันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ

จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

2. ให้ถ้อยคำา	 ยื่นเอกสารหลักฐาน	 หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 แก่

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 เพื่อประโยชน์ในการ

พิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ	จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 	 	 	 	 8)	ผู้้้ที� ได้ริับคว�มเดือีดริ้อีนิเส์ียห�ยจำะได้ริับกั�ริบริริเท�คว�มเส์ียห�ยด้วย 

	 	 	 	 	 	 กัริะบวนิกั�ริที�มีคว�มเหม�ะส์ม	และเป็นิธุริริม

	 	 	 	 	 9)	บริิษััทฯ	จำะพิจำ�ริณ�ติ่ดต่่อีกัลับผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิต่�มช่อีงท�งที�ไดแ้จำง้ไว	้ในิกัริณี	

	 	 	 	 	 	 ดงัต่อ่ีไปนีิ�

	 	 	 	 	 	 	 (1)	แจำง้กัลบักั�ริริบัข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิหริอืีลงทะเบียนิข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิ

	 	 	 	 	 	 	 (2)	ข้อีริ�ยละเอีียด	ข้อ้ีมล้ต่�่งๆ	เพิ�มเต่มิ

	 	 	 	 	 	 	 (3)	หลงัจำ�กัไดข้้อ้ีส์รุิปในิกั�ริห�ข้อ้ีเทจ็ำจำริงิ

	 	 	 	 	 	 	 (4)	กัริณีอืี�นิๆ	ต่�มที�เหน็ิส์มควริ

	 	 	 	 	 10)	 กั�ริพิจำ�ริณ�ข้อ้ีริอ้ีงเริยีนิ	 กั�ริส์อีบส์วนิและกัำ�หนิดบทลงโทษั	 จำะเป็นิไปต่�ม 

	 	 	 	 	 	 	 กัฎริะเบียบ	ข้อ้ีบงัคบัเกีั�ยวกับักั�ริทำ�ง�นิ	ข้อ้ีกัำ�หนิด	แนิวปฏิิบตั่ิข้อีงบริิษััทฯ	 

	 	 	 	 	 	 	 หลกััเกัณฑ์	์หริอืีกัฎหม�ยที�เกีั�ยวข้อ้ีง

	 	 	 	 	 11)	 ผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิย่อีมต่ริะหนิกััและเข้�้ใจำเป็นิอีย่�งดีว่�กั�ริริอ้ีงเริียนิจำะต่อ้ีงกัริะทำ� 

	 	 	 	 	 	 	 โดยส์ุจำริิต่	 ห�กัผู้้ร้ิอ้ีงเริียนิไดร้ิอ้ีงเริียนิเริื�อีงอีันิเป็นิเท็จำ	 ไม่มีม้ลคว�มจำริิง 

	 	 	 	 	 	 	 หริือีเจำต่นิ�กัลั�นิแกัลง้	หริอืีละเมิดบคุคลหริอืีอีงคก์ัริ	หริอืีมีเจำต่นิ�ไมส่์จุำริติ่ฯลฯ	
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การแจง้เบาะแสและการร้องเรียน
เพื�อเป็นการส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั�งภายในและภายนอกองคก์รสามารถมี 

สว่นรว่มในกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการ ดงันั�น ในกรณีที�พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ 

ตา่งๆ มีขอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํที�สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ สามารถแจง้เบาะแส 

หรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ถงึบรษัิท หรอืหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งใน 

ชอ่งทางการติดตอ่ ดงันี �

ไปรษณีย์

: คณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน) 
  72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำาปลาทิว
  เขตลาดกระบัง กทม 10520

อีเมล์

: information@kce.co.th

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	ต้องเป็นความจริง	มีความชัดเจน	หรือพอที่

จะนำาสืบหาข้อเท็จจริง	เพื่อดำาเนินการต่อไปได้

2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ	 ที่อยู่	 หมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัย	หรือเกิด

ความเสียหายใดๆ	 แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง	 จะทำาให้สามารถรายงานความคืบหน้า

สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม	 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ	 หรือบรรเทาความ

เสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ	 และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้อง

เรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส	 หรือ	 ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

บริษัท	หรือบุคคลภายนอก

5. ระยะเวลาในการดำาเนินการเร่ืองร้องเรียนข้ึนกับความสลับซับซ้อนของเร่ือง	 ความเพียงพอ

ของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน	 รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำาชี้แจงของ

ผู้ถูกร้องเรียน

6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้อง

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ	จะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น	โดยคำานึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แหล่งที่มาของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. กรณีที่ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เห็นว่าตนอาจ

ได้รับความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 สามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนดมาตรการ

คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน	หรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้	 หากเห็นว่าเป็นเรื่อง

ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	หรือความไม่ปลอดภัย

8. ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม



การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
Corporate Goverance
and Code of Conduct

Handbook

72 73

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือบุคคลอื่นใด

ที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท	 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงาน	 ลักษณะงาน	 หรือ

สถานที่ทำางาน	 สั่งพักงาน	 ข่มขู่	 รบกวนการปฏิบัติงาน	 เลิกจ้าง	 หรือกระทำาการอื่นใดที่มี

ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว	ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

1. ให้ข้อมูล	 ให้ความร่วมมือ	 หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 แก่กรรมการ

ผู้บริหาร	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุ

อันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ

จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

2. ให้ถ้อยคำา	 ยื่นเอกสารหลักฐาน	 หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 แก่

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 เพื่อประโยชน์ในการ

พิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ	จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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	 	 	 	 2.	ใหถ้อ้ียคำ�	ยื�นิเอีกัส์�ริหลกััฐ�นิ	หริือีใหค้ว�มช่วยเหลือีไม่ว่�ดว้ยปริะกั�ริใด	ๆ 	แก่ั	

	 	 	 	 	 กัริริมกั�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	หนิ่วยง�นิข้อีงริฐั	หริือีหนิ่วยง�นิกัำ�กับัดแ้ล	เพื�อีปริะโยชนิใ์นิ 

	 	 	 	 	 กั�ริพิจำ�ริณ�หริือีต่ริวจำส์อีบกัริณีมีเหตุ่ส์งส์ัยว่�มีกั�ริฝ่่�ฝื่นิหริือีไม่ปฏิิบัต่ิต่�ม 

	 	 	 	 	 กัฎหม�ย	ริะเบียบ	จำริริย�บริริณ	หริอืีนิโยบ�ยกั�ริกัำ�กับัดแ้ลกิัจำกั�ริ
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การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือบุคคลอื่นใด

ที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท	 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงาน	 ลักษณะงาน	 หรือ

สถานที่ทำางาน	 สั่งพักงาน	 ข่มขู่	 รบกวนการปฏิบัติงาน	 เลิกจ้าง	 หรือกระทำาการอื่นใดที่มี

ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว	ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

1. ให้ข้อมูล	 ให้ความร่วมมือ	 หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 แก่กรรมการ

ผู้บริหาร	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุ

อันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ

จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

2. ให้ถ้อยคำา	 ยื่นเอกสารหลักฐาน	 หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 แก่

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 เพื่อประโยชน์ในการ

พิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ	จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

อย่างเคร่งครัดด้วยความเข้าใจ	 ยึดมั่น	

และยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในการ

ปฏิบัติงาน	ดูแลและระมัดระวังมิให้ตนเอง

และผู้ ร่วมงานมีการประพฤติที่ขัดต่อ

จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแล

กิจการ	 โดยกระบวนการกำากับดูแลให้มี

การปฏิบัติตามมีดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร

1. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยา

บรรณและนโยบายการกำากับดูแล

กิจการของบริษัท

2. สร้างวัฒนธรรมการทำางานให้เป็นไป

ตามจรรยาบรรณและนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการของบริษัทด้วยการ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของพนักงาน	เพ่ือนำามาพัฒนาและ

ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบ

ต่างๆ	ของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4. ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามจรรยา

บรรณและนโยบายการกำากับดูแล

กิจการของบริษัท

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1. ส่ือสารและดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการแก่กรรมการผู้บริหารและ

พนักงานอย่างครบถ้วน	 ทั่วถึง	 และมี

ประสิทธิภาพ

2. ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์

บรรษัทภิบาล	 เพื่อกำาหนดประเด็นที่

ควรปรับปรุง

3. ตรวจประเมินความพอเพียงและ

ความเหมาะสมของจรรยาบรรณและ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อ

ให้มีความสอดคล้องกับภาวการณ์

และสภาพธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. ชี้แจงและให้คำาแนะนำาแก่พนักงาน

ให้ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัท

2. จัดให้พนักงานใหม่ได้รับจรรยาบรรณ

และนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ของบริษัท

3. ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบ

และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่

พนักงานลงนามรับทราบแล้ว

ส่วนงานตรวจสอบภายใน

1. สอบทานข้อมูลเบ้ืองต้นในกรณีท่ีมี

หรือเช่ือได้ว่าอาจจะมีการไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณและนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการ	 และรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2. ติดตามและประสานงานให้มีการ

แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

และนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

โดยเร็ว	 และรายงานความคืบหน้าให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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ดูแลกิจการแก่กรรมการผู้บริหารและ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อ
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1. ชี้แจงและให้คำาแนะนำาแก่พนักงาน
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1. สอบทานข้อมูลเบ้ืองต้นในกรณีท่ีมี
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คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2. ติดตามและประสานงานให้มีการ

แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

และนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

โดยเร็ว	 และรายงานความคืบหน้าให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ



วินัยCorporate Goverance
and Code of Conduct

Handbook

76 77

วินัย
จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของ

วินัยที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องยึดถือและปฏิบัติตาม	 โดยมีสาระสำาคัญที่ควรทราบ
ดังนี้

1. ศึกษา	ทำาความเข้าใจ	และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ
บริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วนและสม่ำาเสมอ

2. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการของบริษัท
4. หากมีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแล

กิจการของบริษัท	ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินการที่ฝ่าฝืนหรือละเว้น

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
6. กรณีไม่แน่ใจว่าการดำาเนินการหรือพฤติการณ์ใดที่ตนเองกำาลังมีส่วนเกี่ยวข้อง	 หรือ

จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะขัดต่อจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ
บริษัทหรือไม่	ให้ตั้งคำาถามนั้นกับตนเองดังนี้

• การกระทำานั้นขัดต่อกฎหมาย	ความสงบเรียบร้อย	และศีลธรรมอันดีหรือไม่
• การกระทำานั้นขัดต่อนโยบาย	ค่านิยม	จรรยาบรรณ	และภาพลักษณ์ของ

บริษัทหรือไม่
• การกระทำานั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่
• การกระทำานั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่

“หากการกระทำานั้นขัดต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นให้ยุติการกระทำา”
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นิยาม

78 79

นิยาม

บริษัท	 	 	 หมายถึง	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	(มหาชน)

และบริษัทย่อย

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	 หมายถึง	 บริษัทย่อยตั้งแต่	 2	 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ ่

เป็นบริษัทเดียวกัน

บุคลากรของบริษัท	 หมายถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท

กรรมการ		 หมายถึง	กรรมการของบริษัท

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน		 หมายถึง	กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร	และกรรมการที่ 

มีอำานาจลงนามผูกผัน	เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกผัน 

ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมติไว้แล้ว	และเป็นการ 

ลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

กรรมการอิสระ  หมายถึง	กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ 

ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 

มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดังนี้

• ต้องถือหุ้นไม่เกิน	0.5%	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ	ดังนี้

• การบริหารงาน

พนักงาน	หรืออดีตพนักงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทฯ	รวมถึงผู้ตรวจสอบ	ที่ปรึกษา	 	

กฎหมายหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ

พนักงานบริษัทฯ	

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	  

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	(ปัจจุบันและช่วง	2	ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง)

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯในช่วงระยะ	2	ปี

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 เช่นเป็นลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้-ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้-ลูกหนี้เงินกู้เป็นต้น	รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ            

และบริษัทในกลุ่มบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ

ที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระกับ

ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทร่วม	หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

• ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ	หรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้บริหาร  หมายถึง	ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป

พนักงาน	 หมายถึง	พนักงานลำาดับถัดลงมาจากผู้บริหาร	ท้ังท่ีเป็นพนักงานประจำา 

พนักงานสัญญาจ้าง	และพนักงานชั่วคราวของบริษัท

คู่ค้า หมายถึง	ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาช่วง

ลูกค้า	 หมายถึง	ผู้ซื้อสินค้าของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย		 หมายถึง	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหน้ี	พนักงาน	คู่แข่งทางการค้า	ภาครัฐ 

ตลอดจนองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ในสังคม



นิยาม

78 79

นิยาม

บริษัท	 	 	 หมายถึง	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	(มหาชน)

และบริษัทย่อย

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	 หมายถึง	 บริษัทย่อยตั้งแต่	 2	 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ ่

เป็นบริษัทเดียวกัน

บุคลากรของบริษัท	 หมายถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท

กรรมการ		 หมายถึง	กรรมการของบริษัท

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน		 หมายถึง	กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร	และกรรมการที่ 

มีอำานาจลงนามผูกผัน	เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกผัน 

ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมติไว้แล้ว	และเป็นการ 

ลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

กรรมการอิสระ  หมายถึง	กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ 

ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 

มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดังนี้

• ต้องถือหุ้นไม่เกิน	0.5%	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ	ดังนี้

• การบริหารงาน

พนักงาน	หรืออดีตพนักงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทฯ	รวมถึงผู้ตรวจสอบ	ที่ปรึกษา	 	

กฎหมายหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ

พนักงานบริษัทฯ	

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	  

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	(ปัจจุบันและช่วง	2	ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง)

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯในช่วงระยะ	2	ปี

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 เช่นเป็นลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้-ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้-ลูกหนี้เงินกู้เป็นต้น	รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ            

และบริษัทในกลุ่มบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ

ที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระกับ

ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทร่วม	หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

• ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ	หรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้บริหาร  หมายถึง	ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป

พนักงาน	 หมายถึง	พนักงานลำาดับถัดลงมาจากผู้บริหาร	ท้ังท่ีเป็นพนักงานประจำา 

พนักงานสัญญาจ้าง	และพนักงานชั่วคราวของบริษัท

คู่ค้า หมายถึง	ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาช่วง

ลูกค้า	 หมายถึง	ผู้ซื้อสินค้าของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย		 หมายถึง	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหน้ี	พนักงาน	คู่แข่งทางการค้า	ภาครัฐ 

ตลอดจนองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ในสังคม



นิยาม

80 81

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจ 

ควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำานาจ 

ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและ 

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง	ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคล 

ใดเกินกว่าร้อยละ	10	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	

ดังต่อไปนี้

1. บุคคลท่ีมีอำานาจควบคุมกิจการบริษัท	และในกรณีท่ีบุคคลน้ันเป็น

นิติบุคคล	ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2. คู่สมรส	บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ

ผู้บริหารหรือบุคคลตาม	(1)

3. นิติบุคคลที่บุคคลตาม	(1)	หรือ	(2)	มีอำานาจควบคุมกิจการ

4. บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ญาติสนิท หมายถึง	บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือ	โดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย	ดังต่อไปนี้

1. คู่สมรส

2. บิดา	มารดา	พี่	น้อง	และบุตร/บุตรบุญธรรม	รวมทั้งคู่สมรสของ

บุตร/บุตรบุญธรรม

ข้อมูลภายใน  หมายถึง	ข้อมูลซึ ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนที่มีไว้ใช้เพื ่อ		

วัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว	และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล	ข้อมูลซึ่ง 

บริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว	 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์	 

นโยบาย	แผนงาน	เป้าหมายผลประกอบการ	และรายได้ของบริษัท
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจ 

ควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำานาจ 

ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและ 

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง	ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคล 

ใดเกินกว่าร้อยละ	10	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	

ดังต่อไปนี้

1. บุคคลท่ีมีอำานาจควบคุมกิจการบริษัท	และในกรณีท่ีบุคคลน้ันเป็น

นิติบุคคล	ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2. คู่สมรส	บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ

ผู้บริหารหรือบุคคลตาม	(1)

3. นิติบุคคลที่บุคคลตาม	(1)	หรือ	(2)	มีอำานาจควบคุมกิจการ

4. บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ญาติสนิท หมายถึง	บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือ	โดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย	ดังต่อไปนี้

1. คู่สมรส

2. บิดา	มารดา	พี่	น้อง	และบุตร/บุตรบุญธรรม	รวมทั้งคู่สมรสของ

บุตร/บุตรบุญธรรม

ข้อมูลภายใน  หมายถึง	ข้อมูลซึ ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนที่มีไว้ใช้เพื ่อ		

วัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว	และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล	ข้อมูลซึ่ง 

บริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว	 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์	 

นโยบาย	แผนงาน	เป้าหมายผลประกอบการ	และรายได้ของบริษัท



(สำาเนา)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	

(มหาชน)	แล้ว	ข้าพเจ้ารับทราบ	เข้าใจ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติใน

การดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ	:	.................................................

(...............................................)

ตำาแหน่ง	:	.................................................

หน่วยงาน	:	.................................................

วันที่	:	................/.............../................



(สำาเนา)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	

(มหาชน)	แล้ว	ข้าพเจ้ารับทราบ	เข้าใจ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติใน

การดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ	:	.................................................

(...............................................)

ตำาแหน่ง	:	.................................................

หน่วยงาน	:	.................................................

วันที่	:	................/.............../................



(ต้นฉบับ)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	

(มหาชน)	แล้ว	ข้าพเจ้ารับทราบ	เข้าใจ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติใน

การดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ	:	.................................................

(...............................................)

ตำาแหน่ง	:	.................................................

หน่วยงาน	:	.................................................

วันที่	:	................/.............../................
ตัด

ตา
มร
อย

ปร
ะ



(ต้นฉบับ)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	

(มหาชน)	แล้ว	ข้าพเจ้ารับทราบ	เข้าใจ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติใน

การดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ	:	.................................................

(...............................................)

ตำาแหน่ง	:	.................................................

หน่วยงาน	:	.................................................

วันที่	:	................/.............../................

ตัด
ตา
มร
อย

ปร
ะ
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