การกากับดูแลกิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ไทรทันโฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ฉบับปรับปรุงแก้ ไข ปี 2564

สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) มีควำมมุง่ มัน่ ในกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี ประกอบกิจกำรด้วยควำมโปร่ งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และสังคมโดยรวม บริ ษทั
จึงได้ดำเนิ นกำรจัดทำจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนำกำรด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และเพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มให้มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพ โดยได้รวบรวม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคู่มือจรรยำบรรณของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนมำรวมไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งเพิม่ เติมเนื้อหำและ
แนวทำงปฏิบตั ิบำงส่วนให้เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนยึดถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ถือเป็ นสิ่ งสำคัญ เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงแนวทำงในกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล ซึ่งจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ ถูกออกแบบมำเพื่อช่วย
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทำงในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และเป็ นเครื่ องมือที่ทำให้พนักงำน
ทุกคนเข้ำใจบทบำท และหน้ำที่ของตนเองในฐำนะพนักงำน อีกทั้ง ยังสำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงประกอบกำรตัดสิ นใจ
ในเรื่ องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้
ท้ำยนี้ เพื่อเป็ นกำรแสดงถึงพันธะสัญญำที่จะร่ วมกันยึดถือปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และ
ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิเพื่อธำรงไว้ซ่ ึ งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ต่อไป กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่จะต้องศึกษำ ทำควำมเข้ำใจใน และปฎิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct) นี้โดยเคร่ งครัด เพรำะเรำมุ่งมัน่ ว่ำเรำจะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงยัง่ ยืนต่อไป

___________________________
( พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช )
ประธำนกรรมกำร
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วิสัยทัศน์
บริ ษทั ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนด้ำนวิศวกรรมซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลัก ให้มีพ้ืนฐำนที่ มนั่ คงภำยในระดับประเทศและ
ขยำยอำณำเขตกำรดำเนิ นธุ รกิจออกไปในระดับภูมิภำค โดยกำรคัดเลือกหุ ้นส่ วนที่ มีควำมเชี่ ยวชำญ เรำคำดหวังที่จะนำ
บริ ษทั ไทรทัน เอ็นจี เนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) เข้ำจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภำยในปี พ.ศ. 2566 ในขณะเดียวกัน เรำมีนโยบำยที่จะปรับกลยุทธ์กำรลงทุนเพื่อให้กลุ่มกำรลงทุนของเรำมีกำไรจำกกำร
ลงทุนและรับรู ้รำยได้อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้ TRITON เป็ นบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุรกิจและให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ได้มูลค่ำสูงที่สุด

พันธกิจ
1. เพิ่มมูลค่ำในธุรกิจหลัก และมีรำยได้ระยะยำวอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ
2. มีฝ่ำยปฏิบตั ิกำรและฝ่ ำยบริ หำรที่มีควำมเป็ นเลิศ ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริ หำรงำน
3. ธำรงรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสิ่ งสำคัญอันดับแรก และมุ่งเน้นกำรบริ หำรงำนให้เกิดผลตอบแทนต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
4. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และให้ควำมสำคัญต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด
5. ให้ ก ำรสนับ สนุ น กำรดู แ ลรั ก ษำสิ่ ง แวดล้อ มอย่ำ งยัง่ ยืน โดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำ กำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี ซึ่ งประกอบไปด้วยกำรมี คณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หำรที่ มีวิสัยทัศน์ และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ ดี มีกลไกกำรควบคุม และกำรถ่วงดุ ล
อำนำจเพื่อให้กำรบริ หำรงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เคำรพในสิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยสำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสู งสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในระยะยำวอย่ำงยัง่ ยืน อีกทั้งคำนึงถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอีกด้วย
ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและนำนโยบำยดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิเพื่อช่วย
ให้สำมำรถทำตำมหน้ำที่ ในฐำนะผูน้ ำองค์กรได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรกำกับดูแลให้กิจกำรมีผล
ประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือสำหรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำร
อย่ำงยัง่ ยืน
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมทั้งสื่ อสำรให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนได้รับทรำบกำรปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ดัง่ มีหลักกำรในกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะผูน้ ำที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิ ทธิผล
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 4 สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสูงและกำรบริ หำรบุคลำกร
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรม และกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมและกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้
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หลักการปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่
กิจการอย่ างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำองค์กรที่ตอ้ งกำกับดูแลให้
องค์กรมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี กำรกำกับดูแลให้กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสและนำไปสู่ควำมยัง่ ยืน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั โดยมีกำรสื่ อสำรต่อ
พนักงำนเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน มีควำมมุ่งมัน่ ร่ วมกันสร้ำงองค์กรนำไปสู่ เป้ ำหมำยในกำรสร้ำง
คุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในแต่ละเดือน ฝ่ ำยบริ หำรต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละโครงกำร
ที่กำลังดำเนินกำรอยู่ และในกำรประชุมคณะกรรมกำรช่วงปลำยปี ฝ่ ำยบริ หำรจะร่ วมกันนำเสนอโครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับ
ในอนำคต รวมทั้งประเมินควำมเป็ นไปได้ของแต่ละโครงกำร โดยคำนึ งถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แนวโน้มด้ำนกำร
ลงทุน เศรษฐกิจ และปั จจัยภำยในและภำยนอกอื่นๆ ที่จะส่ งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยำว ซึ่ งข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ ภำยในที่ประชุมคณะกรรมกำรจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ที่จะพัฒนำหรื อปรับปรุ งให้มีผลกระกอบกำรที่ดียงิ่ ขึ้น
ภำยใต้กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม เคำรพสิ ทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อีกทั้งยังเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรื อลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิต่ำงๆ จรรยำบรรณทำงธุรกิจสำหรับกรรมกำรผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ให้ครอบคลุมทุกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยบริ หำรเพื่อ
ติดตำมดูแลให้มีกำรนำกลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิอย่ำงน้อยปี ละครั้ง และรวบรวมนโยบำยต่ำงๆ ไว้บนหน้ำเว็บไซต์บริ ษทั
เพื่อใช้เป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง เหมำะสม คำนึ งถึงควำมเท่ำเทียมที่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุ กฝ่ ำยที่ จะสำมำรถเข้ำถึ งข้อมูลได้อย่ำงเท่ ำเที ยมกัน ตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีที่แสดงถึ งหลักกำรและ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้ำงหน้ำ อีกทั้งดำรงตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในฐำนะผูน้ ำในกำรกำกับ
กิจกำร ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแล
ให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ น
สำคัญ นอกเหนือจำกผลประกอบทำงกำรเงิน
4. คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรไว้ รวมถึงกำหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรมีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่ อสัตย์
สุ จริ ตต่อองค์กร และสำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้มีกำรทบทวน
อย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีกำรแยกขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ซึ่ งมีกำร
กำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และมีกำรติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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หลักการปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่ อความยั่งยื น (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ร่วมกันกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั
กำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกำหนด
เป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยำว มีกำรกำหนดกรอบกำรดำเนิ นงำนและมีกำรนำเสนอ
แผนงำนอย่ำงมีข้ นั ตอน ตำมกระบวนกำรที่มีมำตรฐำน สุจริ ต ตรวจสอบได้ มีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนให้สำเร็ จลุล่วงตำม
เป้ ำหมำยที่วำงไว้ที่จะช่วยสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั ลูกค้ำ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม และเพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุ กฝ่ ำยว่ำสิ่ งที่ ดำเนิ นกำรไปนั้นได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่ กำหนดไว้ โดยคำนึ งถึ งสภำพ
เศรษฐกิจ สภำวะกำรแข่งขันในตลำด ปั จจัยควำมเสี่ ยง และผลกำรดำเนินงำนในปี ที่ผำ่ นๆ มำ

หลักการปฏิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
บริ ษทั มีควำมตระหนักว่ำ ในกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องมีควำมถูกต้องเหมำะสมตั้งแต่กำร
สรรหำ คัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่ง กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมสำมัญประจำปี เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล อีกทั้ง จะต้องมีกำร
กำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ แบ่งแยกขอบเขตอำนำจหน้ำที่ชดั เจนระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร ซึ่ งถือเป็ นบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร และติดตำม
ให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้องตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ำงกำรบริ หำรบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ได้แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริ หำร
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรที่มีจำนวนเหมำะสมกับองค์กร และสำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่ ง ที่สำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงเป็ นอิสระ และกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ง หมด ซึ่ งมี จ ำนวนและคุ ณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิ ส ระตำมหลัก เกณฑ์ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ กรรมกำรอิ สระสำมำรถ
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ร่ วมกันทำงำนกับคณะกรรมกำรทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ นอกจำกนี้
เพื่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษทั ได้กำหนดให้บุคคลผูด้ ำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยประธำน
กรรมกำรบริ ษทั มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริ ษทั
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดวัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุม
2) ทำหน้ำที่ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเป็ นผูค้ วบคุมกำรประชุมให้มีประสิ ทธิภำพ เป็ นไปตำม
ระเบียบข้อบังคับบริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
3) ทำหน้ำที่ประธำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเป็ นผูค้ วบคุมกำรประชุมกำรประชุมให้มีประสิ ทธิ ภำพ และถูกต้อง
ตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ
5) สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ตำมกฎหมำย และตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั
6) ดูแล ติดตำม กำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ได้กำหนดไว้
อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจอนุ มตั ิเรื่ องต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั ตำมขอบเขตหน้ำที่ ที่กำหนดไว้ภำยใต้หลักเกณฑ์
ระเบียบ และ/หรื อ ประกำศ และ/หรื อ กฎข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฏหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนำจอนุมตั ิที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับมอบ
และถือเป็ นเรื่ องสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วดั ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยฝ่ ำยทุน ค่ำใช่จ่ำย
ที่เกินกว่ำวงเงินที่กำหนด กำรลงทุนในธุรกิจใหม่และกำรขำยเงินลงทุน โครงสร้ำงองค์กร กำรแต่งตั้ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง นโยบำยที่สำคัญ กำรตกลงเข้ำทำสัญญำที่สำคัญ ตลอดจนกำรฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ
กำรเข้ำผูกพันเงื่อนไขกำรกูย้ มื เงิน และวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล กำรจ่ำยเงิน
ปั นผลระหว่ำงกำล และกำรเสนอขออนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำน
ที่สุด ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด หำกจำนวนกรรมกำรไม่เป็ นสัดส่ วนที่
หำรด้วยสำมลงตัว จำนวนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดย
กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งแล้ว อำจได้รับเลือกกลับมำดำรงตำแหน่งได้
ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีมติดว้ ยคะแนน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ
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68 และ 75 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำร
แทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
รายงานผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรทุกท่ำนต้องจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย และส่ งรำยงำน
ให้เลขำนุกำรบริ ษทั ทรำบเป็ นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บริ ษทั
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ไม่มีนโยบำยจำกัดจำนวนบริ ษทั ซึ่ งกรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริ ษทั อื่นไว้
ทั้งนี้ ในกำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
การจากัดอายุและวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เชื่อว่ำ กำรมีกรรมกำรซึ่ งมีประสบกำรณ์กำรทำงำนต่อเนื่ องกับบริ ษทั เป็ นสิ่ งที่มีค่ำต่อบริ ษทั
ดังนั้น จึ งไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่ องอำยุ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสู งสุ ดของกรรมกำรที่ ถูกแต่งตั้งกลับเข้ำมำดำรง
ตำแหน่งอีกครั้งไว้
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงประโยชน์ควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั และเห็ นว่ำเป็ นปั จจัย
สำคัญ ปั จจัยหนึ่ งในกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรตัดสิ นใจและกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ ควำมหลำกหลำย
นั้น ไม่ได้จำกัดเฉพำะในเรื่ องเพศเท่ำนั้น แต่ยงั รวมถึง อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในวิชำชี พ ทักษะและควำมรู ้
ดังนั้น ในกำรสรรหำ และกำรพิจำรณำแต่งตั้ง กรรมกำรของบริ ษทั จะอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และใช้
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของควำมหลำกหลำยมำประกอบด้วย
การสรรหาและแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
1.การสรรหากรรมการอิสระ
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีจำนวนกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ย
กว่ำหนึ่งในสำม ของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ และไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน โดยบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีกำร
ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินกว่ำ 9 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก อย่ำงไรก็ตำม
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หำกจะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิ สระนั้นดำรงตำแหน่ งต่อไป คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลถึงควำม
จำเป็ นดังกล่ำว และเปิ ดเผยซึ่งเหตุในกำรดำรงตำแหน่งต่อไปนั้นให้ชดั แจ้งด้วย ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษทั และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ดังนี้
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
•

ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระด้วย
•

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ

หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำนำนแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
•

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น

บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
•

ไม่มีหรื อไม่เคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผูบ้ ริ หำร ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
•

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อำจมี

ควำมขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริ หำร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั กำรของสำนักงำน
บัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
•

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่

ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ ง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริ หำรหรื อหุ ้นส่ วนจัดกำรของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
•

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผู ้

ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
•

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
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• ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของผูข้ ออนุญำต หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ รับ
เงิ นเดื อนประจำ หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของผูข้ ออนุญำต หรื อบริ ษทั ย่อย
2.การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนจะท ำหน้ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรพิ จ ำรณำทบทวนทัก ษะและ
คุณลักษณะของกรรมกำรที่ ตอ้ งกำรเป็ นประจำทุ กปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีองค์ประกอบที่ เหมำะสมกับทิ ศทำง
กลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบนั และในอนำคตของบริ ษทั รำยละเอียดของหลักเกณฑ์กำรสรรหำ และขั้นตอนกำร
คัดเลือกกรรมกำรมีดงั ต่อไปนี้
การคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำที่จะสรรหำกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำจะดำเนินกำรตำม กระบวนกำร
ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะจัดทำเป็ นตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำว่ำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังขำดควำมเชี่ยวชำญในเรื่ องใด นอกจำกนี้ยงั พิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยในด้ำนทักษะ
ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมเป็ นอิสระ อำยุ และเพศ
2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำสรรหำบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจำก
แหล่งต่ำง ๆ ดังนี้
•

กรรมกำรของบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนำ

•

ผูถ้ ือหุ ้นที่ ถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั

•

บริ ษทั ที่ปรึ กษำภำยนอก

•

ฐำนข้อมูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย

3) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอ
ชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจำกนั้นจะสัมภำษณ์บุคคลดังกล่ำว
4) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะส่งรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่สุดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง หรื อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งใน
กรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุนอกจำกออกตำมวำระ
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การแต่ งตั้งกรรมการกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ในกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิ มที่ มีอยู่กลับเข้ำดำรงตำแหน่ ง คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะ
พิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ เช่ น ผลกำรปฏิ บตั ิ งำน จำนวนครั้ งของกำรเข้ำร่ วมประชุ ม และกำรมี ส่วนร่ วมในกำรประชุม
รวมทั้งกำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
การปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่
หำกมีบุคคลได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่ กรรมกำรท่ำนนั้นจะต้องได้รับกำรแนะนำข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึ่ งรวมถึงควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ตลอดจนลักษณะธุรกิจและ
แนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จของกิ จกำร เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของกรรมกำรที่เข้ำดำรงตำแหน่ งครั้งแรกในกำร
เรี ยนรู ้ธุรกิจและกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริ ษทั โดยมีเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ให้แก่
บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่
การกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ
คณะอนุ กรรมกำรสรรหำกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยกลัน่ กรอง
อย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนตำมประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของ
บทบำทและควำมรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบได้กบั อุตสำหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ
และกำรเติบโตทำงผลกำไรของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะเป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่ คณะกรรมกำร
กำหนดภำยในกรอบที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (สำหรับค่ำตอบแทนประเภทที่ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ) ซึ่งมีท้ งั รู ปแบบที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
การแบ่ งบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
บริ ษทั มีกำรกำหนดและแยกอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำรในระดับต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจน โดยใน
กำรพิจำรณำและตัดสิ นใจในเรื่ องที่สำคัญๆ จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนให้เกิดควำมโปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่ งมีอำนำจ
โดยไม่จำกัด
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็ นประจำทุกเดือน อย่ำง
จานวนและตารางกาหนดการ น้อยเดื อนละ 1 ครั้ ง และได้กำหนดวันประชุ มไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี เพื่ อ ให้
กรรมกำรได้จดั เวลำเข้ำร่ วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
ประชุม
ทั้งนี้ อำจจะมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น
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กรรมกำรต้องมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม ในกำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลำประชุ มประมำณ 2-3
ชัว่ โมง ประธำนกรรมกำรบริ ษทั จะทำหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้
เพียงพอสำหรั บกรรมกำรที่ จะอภิ ปรำยและกำรแสดงควำมคิ ดเห็ นอย่ำงเป็ น
องค์ ประชุมและการออกเสียงลง
อิสระในประเด็นที่ สำคัญ โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วน
มติ
เกี่ ย วข้อ งอย่ ำ งเป็ นธรรม รวมทั้ งฝ่ ำยบริ หำรที่ เ กี่ ย วข้อ งน ำเสนอข้ อ มู ล
ประกอบกำรอภิ ป รำยปั ญหำส ำคั ญ ทั้ งนี้ องค์ ป ระชุ ม ขั้ นต่ ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยูใ่ นที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2
ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยกำรหำรื อร่ วมกับประธำนกรรมกำรบริ หำร และ
เลขำนุ ก ำรบริ ษัท จะเป็ นผู ้ดู แ ลให้ ค วำมเห็ น ชอบในวำระกำรประชุ ม ซึ่ ง
วาระการประชุม
กรรมกำรท่ำนอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรื อหัวข้ออื่นที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
นำมำพิจำรณำได้
เลขำนุ กำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมระเบี ยบวำระและ
การจัด ส่ งหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
เอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
แ ล ะ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก าร
ยกเว้นเรื่ องที่ตอ้ งพิจำรณำเร่ งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสำรประกอบกำรประชุม
ประชุม
จะมีบทสรุ ปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่ องที่จะต้องพิจำรณำ
กรรมกำรทุกท่ำนมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ ตนดำรงตำแหน่ งอยู่ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำม
พอใจกับกำรอุทิศเวลำของกรรมกำรเพื่อให้บรรลุตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
การเข้ าร่ วมประชุม
ซึ่งกรรมกำรแต่ละคนควรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำรร้อยละ 80 ของจำนวนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดที่ได้มีกำรจัดขึ้นในแต่ละปี
เลขำนุ กำรบริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุ มและเสนอให้ประธำนกรรมกำร
บริ ษทั สอบทำนและส่ งให้กรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมเห็น โดยจะดำเนิ นกำรให้
รายงานการประชุม
แล้วเสร็ จภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ประชุม ในรำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบันทึก
มติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่ำงเพียงพอ ชัดเจน และเป็ นไปตำมกฎหมำย
เลขำนุกำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้ำนกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ ต่ ำ งๆที่ ค ณะกรรมกำรจะต้ อ งทรำบ ดู แ ลกำรจั ด เอกสำร
ประกอบกำรประชุ ม คณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญ ต่ ำ งๆ รวมทั้ งมี ก ำร
ประสำนงำนให้มีกำรปฏิ บตั ิ ตำมมติของคณะกรรมกำร โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผย
เลขานุการบริษัท
คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริ ษทั ไว้ ซึ่งเลขำนุกำรบริ ษทั นั้นต้อง
ผ่ำ นหลัก สู ต รรั บ รอง (certificate program) แล้วเรี ย บร้ อ ยเพื่ อ เป็ นกำรพัฒ นำ
ควำมรู ้ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี ซึ่ งจัดทำขึ้นภำยใต้
แนวทำงของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ด้ว ยเห็ น ว่ำ ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท (Board
Effectiveness) เป็ นปั จจัยสำคัญต่อควำมสำเร็ จของบริ ษทั โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนนั้นมีวตั ถุประสงค์สำคัญเพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรแต่ละท่ำน และคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่ละชุด ได้สอบทำนกำรปฏิ บตั ิงำนของ
ตนเองในปี ที่ผ่ำนมำ ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุ งในกำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อ ยให้มี ป ระสิ ท ธิ ผลมำกยิ่งขึ้ น โดยกระบวนกำรในกำรประเมิ นนั้น เลขำนุ ก ำรบริ ษทั จะนำส่ ง แบบประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรให้กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนในช่วงปลำยปี และรวบรวมผลกำรประเมินดังกล่ำว
จำกคณะกรรมกำรมำสรุ ปคะแนน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบถึงผลกำรประเมิน
เพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรให้ดีข้ ึน ซึ่ งหลักเกณฑ์ในกำรประเมินประกอบด้วยกำร
พิจำรณำหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั : แบบประเมินคณะกรรมบริ ษทั ทั้งคณะ แบ่งกำรประเมินเป็ น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3) กำรประชุมคณะกรรมกำร
4) กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
5) ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรรำยบุคคล : แบบประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคล แบ่งกำรประเมินเป็ น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3) บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรชุดย่อย : แบบประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคล แบ่งกำรประเมินเป็ น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
การพัฒนาความรู้ กรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถด้วยกำรส่งเสริ มให้มีกำรฝึ กอบรมและกำร
พัฒนำควำมรู ้อย่ำงต่อเนื่ องแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริ หำร เลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ และแนวคิดใหม่ๆ
ในกำรนำมำปรับใช้กบั กำรปฏิ บตั ิงำนให้สอดคล้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่ อง ตลอดจนสนับสนุ นให้
กรรมกำรทุกคนได้รับกำรเสริ มสร้ำงทักษะและควำมรู ้สำหรับกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ กรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกรรมกำร
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บริ ษทั และผูบ้ ริ หำรต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสู ตรขั้นพื้นฐำนของสมำคมส่ งเสริ มสถำบัน กรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) หรื อ
หลักสูตรอื่นๆ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สมำคมส่งเสริ มสถำบัน กรรมกำรบริ ษทั ไทย หรื อองค์กรอิสระอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ในฐำนะเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จหลักโดยกำรถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) คณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้
• ส่งเสริ มให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำปฏิบตั ิ
• คัดเลือกบุคคลเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เข้ำไปเป็ นกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตำมสัดส่วนของกำรถือหุน้
• กำกับดูแลโดยผ่ำนกรรมกำรตัวแทนและผูบ้ ริ หำร และนโยบำยที่กำหนดโดยบริ ษทั ใหญ่
• พิจำรณำเรื่ องที่ มีควำมสำคัญ เช่ น กลยุทธ์ แผนธุ รกิ จ กำรเพิ่มทุนหรื อลดทุน กำรเลิ กบริ ษทั รวมทั้ง
นโยบำยที่สำคัญต่ำงๆ
• ติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยฝ่ ำยบริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรของบริ ษทั
• ดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนกำกับดูแล ได้แก่ กำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน กำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และทันเวลำรวมทั้ง ดูแลให้มี
กำรจัดทำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมที่ควร ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
• ตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรควบคุมภำยในที่กำหนดไว้เพียงพอ และ
มีประสิ ทธิผล

หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงบุคลำกรที่จะเข้ำมำดำรงตำแหน่งทุกระดับ และเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในกำรขับเคลื่อน
บริ ษทั ไปสู่เป้ ำหมำย คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงดูแลให้มีกำรสรรหำและพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูง
ทุกระดับเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่ งใส โดยพิจำรณำจำกควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ กำหนดค่ำตอบแทนและมีกำร
ประเมินที่เหมำะสม รวมถึงกำกับดูแลให้กำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของบริ ษทั
4.1 การสรรหาและแต่ งตั้งผู้บริหารระดับสู งสุ ด และการกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมำะสม
มีควำมเข้ำใจในโครงสร้ำงและมีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจของบริ ษทั สำมำรถนำองค์กรพัฒนำไปข้ำงหน้ำได้ อีกทั้ง
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จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีลกั ษณะควำมเป็ นผูน้ ำ ไม่มีพฤติกรรมเสื่ อมเสี ย โดยเมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองแล้ว คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะนำขึ้นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนก็เช่นกัน คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองข้อมูลส่งต่อ
ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของสัดส่ วนค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และผลกำร
ด ำเนิ น งำนในระยะสั้ น เช่ น โบนัส โดยในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนนั้น จะค ำนึ ง ถึ ง ผลประเมิ น กำรปฏิ บัติ ง ำน ผล
ประกอบกำรของธุรกิจ รวมถึงอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนของอุตสำหกรรมของธุรกิจเดียวกันด้วย
4.2 การวางแผนสื บทอดตาแหน่ งงาน
สำหรับกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรของบริ ษทั คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรกำหนดแผนกำรสื บทอดตำแหน่งเมื่อเกิดกรณี ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรพ้นจำก
ตำแหน่ง หรื อเมื่อตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรว่ำงลงหรื อผูอ้ ยูใ่ นตำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ใน
ตำแหน่งได้ เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจดำเนินไปโดยไม่หยุดชะงัก รวมถึงเพื่อรักษำควำมเชื่อมัน่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้มนั่ ใจว่ำกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั จะได้รับกำรสำนต่อ บริ ษทั จะมีระบบกำรให้ผบู ้ ริ หำรในระดับใกล้เคียง หรื อระดับรองเป็ นผูร้ ักษำกำร
ในตำแหน่ งจนกว่ำจะมี กำรสรรหำและคัดเลื อกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด และต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
วิสัยทัศน์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป ซึ่ งคุณสมบัติเบื้องต้นของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร มีดงั นี้
1)
กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับปริ ญญำตรี
2)
มีประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรงำนในตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขึ้นไป
3)
มีควำมเป็ นผูน้ ำ และมีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้ำงไกล
4)
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ และกำรจัดกำรองค์กร
5)
มีกำรตัดสิ นใจและกำรแก้ไขปั ญหำที่สุขมุ รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4.3 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทเกี่ ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผูน้ ำเสนอหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรประเมินผลงำนเป็ น
ประจ ำทุ ก ปี ซึ่ งหลัก เกณฑ์จ ะต้อ งเป็ นกำรจู ง ใจให้ ป ระธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรสำมำรถบริ ห ำรกิ จ กำรให้เ ป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำกหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว ทั้งนี้ จะต้องมีกำรสื่ อสำรให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรรับทรำบหลักเกณฑ์ในกำรประเมินเป็ นกำรล่วงหน้ำด้วย
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หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยได้ให้กำรสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มให้พนักงำนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกำรทำควำมดี ตอบแทนและให้ควำมช่วยเหลือต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ ผ่ำนมำไม่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยใดๆ ไม่มี
ประเด็นฝ่ ำฝื นทำงกฎหมำยในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั อันได้แก่ กำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน กำรปฏิบตั ิต่อ
แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม กำรร่ วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริ ษัท ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ภำคส่ ว น เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักได้อย่ำงยัง่ ยืน จึงจัดให้มีกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
โดยคำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำน และมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำม
นโยบำยต่ำง ๆ ของบริ ษทั ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่แข่งขัน ผูร้ ่ วมค้ำหรื อเจ้ำหนี้ ตลอดจนสังคม
ชุมชน และสิ่ งแวะล้อม จะได้รับกำรดูแลจำกบริ ษทั ด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่ งครัดตำมสิ ทธิประโยชน์และควำมคุม้ ครอง
ด้วยควำมเป็ นธรรมและเหมำะสม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผู ้
ถือหุ ้น โดยคำนึ งถึงกำรเจริ ญเติบโตของมูลค่ำบริ ษทั ในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่ อง กำรดำเนิ นกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่ำงโปร่ งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้
พนักงาน
พนักงำนเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำสู งสุ ด และเป็ นปั จจัยสำคัญสู่ ควำมสำเร็ จของบริ ษทั จึ งได้มุ่งพัฒนำเสริ มสร้ ำง
วัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทั้ง ส่ งเสริ มกำรทำงำนเป็ นทีม ปฏิ บตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุ ภำพ และให้
ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน กำรว่ำจ้ำง แต่งตั้ง และโยกย้ำยพนักงำนจะพิจำรณำบนพื้นฐำนของคุณธรรม และกำรใช้
ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงำนอยูเ่ สมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด
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ลูกค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำที่ จะได้รับผลิตภัณฑ์
และ/หรื อบริ กำรที่ ดีมีคุณภำพ ในระดับรำคำที่ เหมำะสม รวมทั้ง รักษำสัมพันธภำพที่ ดี จึ งได้กำหนดแนวทำงปฏิ บัติไว้
ดังต่อไปนี้
 สิ นค้ำและบริ กำร : ผลิ ตสิ นค้ำและบริ กำรที่ มีคุณภำพ โดยมุ่งมัน่ ที่ จะยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้ นอย่ำง
ต่อเนื่ อง และจริ งจัง เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบื อน
ข้อเท็จจริ ง
 กำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำ : กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำ โดย
ไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำตจำกลู ก ค้ำ หรื อจำกผู ้มี อ ำนำจของกลุ่ ม บริ ษัท ก่ อ น เว้น แต่ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ ต ้อ งเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย
คู่แข่ ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสนับสนุนและส่งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม ไม่ผกู ขำด หรื อ
กำหนดให้คู่คำ้ ต้อง ขำยสิ นค้ำ หรื อบริ กำร ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เท่ำนั้น และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดย
ใช้วธิ ีกำรใดๆ ให้ได้มำซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำย และขัดต่อจริ ยธรรม
สังคม และชุมชน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในฐำนะเป็ นบริ ษทั ไทย มี กำรประกอบกำรในประเทศไทย ตระหนักและมี จิตสำนึ กใน
บุญคุณของประเทศ และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริ ษทั
มีกำรดำเนิ นธุ รกิ จ พร้อมทั้งนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ทำงธุ รกิ จมำพัฒนำโครงกำรที่ สำมำรถสร้ำงเสริ มประโยชน์ต่อ
ชุมชนได้อย่ำงมีรูปธรรม
สิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลำยสิ่ งแวดล้อม นอกจำกนี้ ยังได้ส่งเสริ มให้บริ ษทั ในกลุ่ม
ผลิตสิ นค้ำ และให้บริ กำรใดๆ ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมโดยคำนึ งถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ตลอดจนกำร
ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งส่ งเสริ มกิ จกรรมกำรดูแลรักษำธรรมชำติ และอนุ รักษ์พลังงำน โดยป้ องกัน ลด
จัดกำร และดูแลให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ไม่สร้ำงหรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมกำรใช้วตั ถุดิบ
กำรใช้พลังงำน กำรใช้น้ ำ กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน กำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก เป็ นต้น
คู่ค้า
กำรดำเนิ นธุรกิจกับคู่คำ้ ใดๆ ต้องไม่นำมำซึ่ งควำมเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั หรื อขัดต่อกฎหมำยใดๆ มีกำร
คำนึ งถึง ควำมเสมอภำคในกำรดำเนิ นธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คำ้ กำรคัดเลือกคู่คำ้ ต้องทำอย่ำงยุติธรรม ทั้งนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือว่ำคู่คำ้ เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรร่ วมสร้ำง Value Chain ให้กบั ลูกค้ำ บริ ษทั ได้กำหนดกระบวนกำร
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จัดซื้ อจัดจ้ำงและเงื่อนไขสัญญำหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรม กำรช่วยให้ควำมรู ้ พัฒนำศักยภำพ และยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรดำเนิ นงำนให้ได้มำตรฐำน ชี้ แจงและดูแลให้คู่คำ้ เคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม รวมถึง
ติดตำมตรวจสอบและประเมินคู่คำ้ เพื่อพัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันให้ได้อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ ในสัญญำ และถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้ เป็ นสำคัญ ในกำรชำระคืน เงินต้น
ดอกเบี้ย และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ
ทรัพย์ สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ เป็ นทรัพย์สินและเครื่ องมือสำคัญที่ช่วยส่ งเสริ มกำรดำเนิ นธุรกิจและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำร
ทำงำน ฉะนั้น จึงเป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนที่จะต้องเคำรพสิ ทธิ ของเจ้ำของ
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยจะต้องไม่ดำเนิ นกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจเข้ำข่ำยเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคล
อื่น รวมถึงจะต้องช่วยกันดูแลรักษำ และปกป้ องทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จำกกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปั ญญำโดยบุคคลภำยนอกอีกด้วย

หลั ก ปฏิ บั ติ 6 ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
6.1 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management) ในระบบกำรบริ หำรงำนและกำร
ปฏิ บัติงำนโดยมุ่งหมำยให้ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมของผูป้ ฏิ บัติง ำนทุ กคน ในกำรนี้ บริ ษทั จึ งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขึ้น เพื่อทำหน้ำที่กำหนดกระบวนกำร นโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงในกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงทำหน้ำที่กำกับดูแลให้กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์
และแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่กำหนดไว้ ให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้
อย่ำงมีระบบ ซึ่ งนอกจำกจะช่วยให้องค์กรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์หลัก และเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นกำรสนับสนุน
ให้บริ ษทั มีกำรดำเนินงำนที่สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้องค์กรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม และสร้ำงกำรได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยัง่ ยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองในรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยอ้ำงอิงจำกคู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำและ
อนุมตั ิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของกิจกำร สำหรับเป็ นกรอบกำร
ปฏิ บตั ิงำนในกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั มี
ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในควำมเสี่ ยงที่สำคัญของกิจกำรและอนุมตั ิในควำมเสี่ ยงที่สำมำรถยอมรับได้ และกำกับให้บริ ษทั มี
กำรระบุควำมเสี่ ยง โดยพิจำรณำจำกปั จจัยทั้งภำยนอกและภำยในองค์กรที่อำจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
หน้ า 19 ของ 36

ที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่เกิดขึ้นของควำมเสี่ ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับควำมเสี่ ยงและมี
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม
6.2 การควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำม
มำตรฐำนและกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด ภำยใต้กำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภำยในและกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่มำจำกกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและ
อิสระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (ไม่วำ่ จะเป็ นหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเพื่อเข้ำมำปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน) ที่เหมำะสม
เพียงพอ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน โดย
จะต้องจัดให้มีกำรดำเนิ นกิจกรรมด้ำนกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมในทุกระดับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย และเป็ นประจำสม่ำเสมอ
6.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญที่จะไม่ให้บุคลำกรของบริ ษทั แสวงหำประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยง สถำนกำรณ์ที่
อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งในด้ำนผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริ ษทั และกำรทำธุรกรรมกับผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและ ข้อ ก ำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์ เพื่ อ ให้กำรท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมขั้น ตอนกำร
ดำเนิ นกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมที่ กฎหมำยกำหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมเป็ น
สำคัญ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจและคณะกรรมกำรได้กำกับดู แลให้มีกำรปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกำรทำธุรกรรมสำคัญ หำกเป็ นกรณี กำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่ตอ้ งขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องได้รับเสี ยง
เห็นชอบตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดด้วย
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงกำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เช่น
คู่คำ้ คู่แข่งขัน หรื อจำกกำรใช้โอกำสหรื อข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วน
ตน และในเรื่ องกำรทำธุ รกิ จที่ แข่ง ขันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อ กำรทำงำนอื่ น นอกจำกงำนของบริ ษทั ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่ อีกทั้ง ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนพึงละเว้นกำรถือหุ ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ที่อำจส่ งผลให้ผบู ้ ริ หำร และพนักงำนกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ไม่ควรกระทำ หรื อไม่กระทำกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดที่ควรทำตำมหน้ำที่ของตน หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่
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ในกรณี ที่ผบู ้ ริ หำร หรื อพนักงำนได้หุน้ นั้นมำก่อนกำรเป็ นพนักงำน หรื อก่อนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะเข้ำไปทำ
ธุรกิจนั้น หรื อได้มำโดยทำงมรดก พนักงำนดังกล่ำวจะต้องรำยงำนกำรถือครองหุน้ ดังกล่ำวให้ผบู ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น
ทรำบ
6.4 การป้องกันและต่ อต้ านการทุจริต การให้ หรื อรับสินบน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึ งกำรให้หรื อรั บสิ นบนในทุ ก
รู ปแบบ จึงกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องดำเนินงำนต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกำรให้
หรื อรับสิ นบนอย่ำงเคร่ งครัด โดยได้มีกำรสื่ อสำร ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ไม่ให้มีกำรเรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์ใดๆ จำกผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทำงธุ รกิจกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งไม่ดำเนินกำร หรื อกระทำกำรใดๆ ที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว และไม่เรี ยกร้อง ดำเนิ นกำร หรื อยอมรับ
สิ นบน เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต่อตนเองหรื อบริ วำร
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องไม่เรี ยก รั บ หรื อยินยอมที่ จะรับเงิ นหรื อประโยชน์อื่นใดจำก
ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และจะต้องดำเนิ นธุรกิจและกำรแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับ
สิ่ งของ หรื อเงินจำกลูกค้ำ หรื อคู่คำ้ รวมถึงจะต้องไม่ให้ของขวัญหรื อของกำนัลที่มีค่ำทั้งทำงตรง และทำงอ้อมแก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกำรมอบให้ตำมเทศกำลประเพณี นิยม เช่นเดียวกับกำรมอบให้แก่
ลูกค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
6.5 การรับและการให้ ของขวัญ หรื อประโยชน์ อื่นใด
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่ จะรับเงิ น สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำร และ/หรื อพนักงำนอำจรับ หรื อให้ของขวัญได้ตำม
ประเพณี นิยม โดยกำรรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ ับ และของขวัญที่ได้รับควรเป็ น
สิ่ งที่มีมูลค่ำไม่มำกนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด
หำกผูบ้ ริ ห ำร และ/หรื อ พนัก งำนได้รั บของขวัญ ในโอกำสตำมประเพณี นิย มที่ มี มู ล ค่ำ เกิ นปกติ วิสัย จำกผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ผบู ้ ริ หำร และ/หรื อพนักงำนดังกล่ำวรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับขั้น
ถึงกำรได้รับของขวัญดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรให้หรื อรับของขวัญ อำจกระทำได้หำกทำด้วยควำมโปร่ งใส หรื อทำในที่เปิ ดเผย
หรื อสำมำรถเปิ ดเผยได้
6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้
ข้อมูลภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพำะในกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อให้ขอ้ มูลภำยใน
แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อีกทั้งจะต้องมีกำรรำยงำนกำรได้มำหรื อ
จำหน่ ำยไปซึ่ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อป้ องกันกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภำยใน และเพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อครหำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลภำยใน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกบริ ษทั มี
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ผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลำกหลำย จึงต้องดำเนินกำรให้มีควำมเสมอภำค และยุติธรรมทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
และเพื่อเป็ นกำรป้ องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยบุคลำกรทุกระดับของบริ ษทั ตลอดจนถึงผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทรำบหรื อ
อำจได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องละเว้นกำรซื้ อหรื อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลำ 1 เดื อนก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ งบกำรเงิน หรื อเผยแพร่ สถำนะของ
บริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อย รวมถึ ง ข้อ มู ล ส ำคัญอื่ น ๆ โดยบริ ษทั จะแจ้งช่ ว งเวลำที่ ควรงดซื้ อ ขำยหลัก ทรั พ ย์ของบริ ษทั ให้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทรำบ แต่หำกจะทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ก็ควรกระทำด้วยควำมระมัดระวัง
โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในที่ยงั มิได้มีกำรเปิ ดเผยในตลำดหลักทรัพย์ในกำรซื้ อขำย เมื่อทำกำรซื้ อขำยแล้วก็ควรรำยงำนกำรซื้อ
ขำยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์น้ ัน โดยถื อ ปฏิ บัติ ต ำมกฏระเบี ย บของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/
หรื อ ป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั จำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้กบั พนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยบริ ษทั มีนโยบำยให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องรับทรำบข้อมูลเท่ำที่จำเป็ นต่อกำร
ปฏิ บตั ิงำนเท่ำนั้น กำกับให้มีกำรใช้และเก็บรักษำข้อมูลสำคัญอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง และได้ออกมำตรกำรกำร
ป้ องกันเพื่อให้กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันดังต่อไปนี้
1. จำกัดกำรเข้ำถึ งข้อมูลที่ ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ โดยให้รับรู ้ ได้เฉพำะผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และเปิ ดเผยต่อ
พนักงำนของบริ ษทั ตำมควำมจำเป็ นเท่ำที่ตอ้ งกำรทรำบเท่ำนั้น และแจ้งให้พนักงำนทรำบว่ำเป็ นสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับ
และมีขอ้ กำนดในกำรนำไปใช้
2. บริ ษทั จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในที่ทำงำนเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสำรลับ
3. เจ้ำของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน จะต้องกำชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
4. บริ ษทั ได้ออกมำตรกำรลงโทษสำหรับกำรใช้ข ้อมูลภำยในไปในทำงมิชอบ ผูฝ้ ่ ำฝื นจะถูกลงโทษ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่กำรตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัดเบี้ ยเลี้ยง ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัว่ ครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรื อำจให้ออกจำกงำน รวมทั้ง
ชดใช้ควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั กรณี เกิดควำมเสี ยหำยเป็ นตัวเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้น หรื อถูกลงโทษ
ตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีเจตนำรมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่ งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของบรรดำผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จึ งกำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรของบริ ษทั จะต้องมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลำ ทั้งรำยปี และรำยไตรมำส โดยบรรดำ
รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวจะต้องถูกจัดทำตำมมำตรฐำนบัญชี ที่เป็ นที่ยอมรับ และ มีกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในกิจกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องให้ควำมร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และจะต้อง
ไม่ ป กปิ ดข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสำระสำคัญ ของรำยงำนทำงกำรเงิ น จำกผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ำต โดยคณะกรรมกำรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรจัดทำคำอธิ บำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่ ดีที่สุดในกำรจัดทำ
รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรดำรงไว้ซ่ ึง
ระบบควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริ ตหรื อกำรดำเนิ นกำรที่
ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ ตลอดจนมีแผนรองรับเพื่อแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงิน หำกอยูใ่ นภำวะที่บริ ษทั ประสบปั ญหำทำง
กำรเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหำ โดยคำนึงถึงสิ ทธิของผู ้ มีส่วนได้เสี ย
หลั ก ปฏิ บั ติ 8 สนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ ว มและการสื่ อ สารกับ ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เคำรพในสิ ทธิและมีหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กัน ไม่วำ่ ผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะเป็ นรำยย่อยหรื อชำวต่ำงชำติ นักลงทุนสถำบันหรื อผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยมีสิทธิ และ
ควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี้ สิ ทธิ ในกำรได้รับใบหุน้ โอนหุ ้น และสิ ทธิ ในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรดำเนิ นงำน นโยบำยกำร
บริ หำรงำน อย่ำงสม่ำเสมอ และทันเวลำ สิ ทธิ ในกำรรับส่ วนแบ่งกำไรร่ วมกันอย่ำงเท่ำเทียม สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผู ้
ถื อหุ ้น แสดงควำมเห็ น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมพิจำรณำตัดสิ นใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญต่ำงๆ เช่ น กำรแก้ไข
ข้อบังคับบริ ษทั กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ ษทั กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กำรออกหุ ้นเพิ่มทุน สิ ทธิ ในกำรรับทรำบข้อมูล
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน สิ ทธิ ในกำรขำยหุ ้นคืนให้กบั บริ ษทั เฉพำะกรณี ที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ ยวกับสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิ ในกำรรับเงินปั นผล ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นเห็นว่ำตน
ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรม และสิ ทธิในกำรแต่งตั้ง กรรมกำรบริ ษทั
สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ ้นต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือ
หุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
การลงมติการประชุม
การลงมติหรื อแต่งตั้งกรรมการในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องใช้มติเสี ยงข้างมากของผูม้ าร่ วมประชุมและมี สิทธิ
ลงคะแนนเสี ยง อย่างไรก็ตามในกรณี ต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
 การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
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 การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จการของบริ ษทั ทั้ง หมด หรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
 การเพิ่ม หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตลอดจนการออกหุน้ กู้
 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับบริ ษทั
 การควบหรื อเลิกบริ ษทั
สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
 การประชุมผูถ้ ือหุ ้นถือเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งของการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
และอาจเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกรณี ไป หากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่งเป็ น
เรื่ องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
 ก่อนการประชุมบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 14 วัน และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ตลอดจนได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั
เพื่อตอบคาถามที่อาจมีจากผูถ้ ือหุน้
 บริ ษทั ได้เปิ ดสิ ทธิ ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ในแต่ละประจาปี และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนของการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ
เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ (www.triton.co.th) ของบริ ษทั
 บริ ษทั ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย รวมทั้ง ผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 การจัดประชุมทุกครั้งบริ ษทั มีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
ออกเสี ยงแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุม
 ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญชี จะเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่ มการประประชุม บริ ษทั ได้
ถือปฏิ บตั ิให้มีการแถลงให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบสิ ทธิ ตามข้อบังคับของบริ ษทั วิธีการในการดาเนิ นการประชุ ม
วิธีการใช้สิทธิ ลงคะแนน และสิ ทธิ ในการแสดงความเห็ นรวมทั้ง การตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่ งเสริ ม
ให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสแสดงความเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
 บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในการออกเสี ยง
 บริ ษทั ได้แจ้งถึงเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อใช้ในการแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมในเอกสารแนบหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
 ภายหลังการประชุ มบริ ษทั กาหนดให้จดั ทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วันและมี
รายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคาถามและคาตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้มาร่ วมประชุมสามารถ
ตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
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จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
1. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นสำคัญ และจะต้องอุทิศ กำลังกำยกำลังใจให้แก่ งำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงเต็มที่ และสุ ด
ควำมสำมำรถ หลีกเลี่ยงกำรทำงำนให้แก่บุคคลอื่นที่ มีผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้ง จะต้องปฏิ บตั ิงำนโดยประยุกต์ใช้
ควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ ษทั เจริ ญก้ำวหน้ำทัดเทียมกับองค์กร
ชั้นนำ
2. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงกำรใช้
อำนำจหน้ำที่ของตน หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอำศัยอำนำจหน้ำที่ของตน ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม แสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
3. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รักษำชื่อเสี ยงและภำพลักษณ์ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ให้ร้ำยหรื อให้ขอ้ มูลข่ำวสำรอันอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชื่อเสี ยงและภำพลักษณ์ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก ในเรื่ องที่อำจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสี ยงและกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องเอำใจใส่ อย่ำงจริ งจังต่อกิ จกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้ำงคุณภำพ และ
พัฒนำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไปสู่ควำมเป็ นเลิศ
5. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องเสริ มสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
6. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องไม่นำเรื่ องส่ วนตัวหรื อข้อมูลของเพื่อนร่ วมงำน ผูบ้ งั คับบัญชำ และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำไปวิพำกษ์วจิ ำรณ์ในทำงที่เสื่ อมเสี ย
7. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเพื่อนร่ วมงำน ผูบ้ งั คับบัญชำ
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ และพิจำรณำนำไปใช้ในทำงที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยปรำศจำกอคติ
8. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงเคร่ งครัด
9. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กคนจะต้องงดเว้นกำรให้ของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดแก่ ผูบ้ ังคับบัญชำหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ หรื องดเว้นกำรรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดจำกผูบ้ งั คับบัญชำหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
10. ผูบ้ ริ หำรจะต้องให้ควำมรู ้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรทำงำนของตนให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ รวมทั้งให้
คำปรึ กษำและแนะนำผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
11. ผูบ้ ริ หำรจะต้องพึงใช้หลักคุณธรรมในกำรบริ หำรงำนบุคคล เช่น กำรรับบุคคลเข้ำทำงำนกำรประเมินผลงำน
และศักยภำพ กำรให้รำงวัลกรณี ต่ำงๆ กำรลงโทษ เป็ นต้น
12. ผูบ้ ริ หำรจะต้องส่ งเสริ ม และพัฒนำผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อให้เจริ ญก้ำวหน้ำใน
อำชีพกำรงำน
13. ผูบ้ ริ หำรจะต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคำรพนับถือของพนักงำน มีควำมยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
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14. ผูบ้ ริ หำรจะต้องส่งเสริ มให้กำรทำงำนมีประสิ ทธิภำพสูงขึ้น มีกำรกำกับดูแลกำรทำงำนของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
อย่ำงใกล้ชิด และคอยแนะนำให้มีกำรปรับปรุ งงำนอยูต่ ลอดเวลำ และเน้นย้ำเรื่ องกำรใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดให้คุม้ ค่ำมำกที่สุด
15. ผูบ้ ริ หำรจะต้องทำตนเป็ นตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรื่ องกำรทำงำนอย่ำงทุ่มเท
ให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และกำรยึดมัน่ ในจรรยำบรรณและจริ ยธรรม
16. พนักงำนทุกคนจะต้องให้ควำมเคำรพต่อผูบ้ งั คับบัญชำ และจะต้องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ชอบด้วยกฎหมำยของ
ผูบ้ งั คับบัญชำ อีกทั้งจะต้องปฏิบตั ิงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ
17. พนักงำนทุกคนจะต้องไม่รำยงำนข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อเสนอควำมเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชำ อีกทั้ง
จะต้องไม่กล่ำวร้ำยผูบ้ ริ หำร และพนักงำนอื่นๆ โดยปรำศจำกมูลควำมจริ ง
18. พนักงำนทุกคนจะต้องมีสัมมำคำรวะ และมีควำมสุ ภำพต่อผูบ้ งั คับบัญชำและเพื่อนพนักงำนทุกคน และไม่
ปฏิบตั ิงำนข้ำมผูบ้ งั คับบัญชำของตนเว้นแต่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ซึ่ งกรณี น้ ี เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรี บรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำของ
ตนให้ทรำบโดยเร็ ว
19. พนักงำนทุกคนจะต้องทำงำนโดยให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน โดยฟังควำมเห็นของผูอ้ ื่นตำมควรแก่กรณี ไม่แอบ
อ้ำงเอำผลงำนของผูอ้ ื่นมำเป็ นของตน พึงเคำรพในสิ ทธิของพนักงำนอื่นที่อยูใ่ นองค์กรเดียวกัน
20. พนักงำนทุกคนจะต้องรักษำและเสริ มสร้ ำงควำมรั ก ควำมสำมัคคี ระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงหมู่คณะ และ
จะต้องทำงำนร่ วมกันเป็ นทีม และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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การปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่ างๆ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบี ยบ นโยบำย ข้อบังคับต่ำงๆ ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย อย่ำงเคร่ งครัด อีกทั้ง ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้อง
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กบั กำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงเคร่ งครัด
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องมีค วำมรู ้ควำมเข้ำใจ และรับทรำบถึงบรรดำกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กบั กำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดำ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กบั กำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงสม่ำเสมอ
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หลักความเป็ นส่ วนตัว และการรักษาความลับ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องรักษำข้อมูลหรื อข่ำวสำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสำธำรณะไว้เป็ นควำมลับ และต้องไม่นำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวไปใช้แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้ง กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องพึงหลีกเลี่ยงกำรเปิ ดเผย หรื อกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่เป็ นควำมลับของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย อย่ำงเด็ดขำด
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องรักษำควำมลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยดูแลและระมัดระวังมิให้
เอกสำรหรื อข่ำวสำรอันเป็ นควำมลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รั่ วไหล หรื อตกไปถึ งผูอ้ ื่นซึ่ งอำจเป็ นเหตุให้เกิ ดควำม
เสี ยหำยแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ รวมถึงกำรไม่ให้เอกสำรหรื อข่ำวสำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ ไม่พึงเปิ ดเผยแก่
บุคคลภำยนอก เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องดูและรักษำ และปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับมำ และใช้ควำม
ระมัดระวังอย่ำงสู งสุ ดในกำรจัดกำรกับข้อมูลดังกล่ำวเพื่อรักษำควำมเป็ นส่ วนตัวของเจ้ำของข้อมูล โดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในทำงธุ รกิ จตำมที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แจ้งแก่ เจ้ำของข้อมูลในขณะที่
รวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น
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สภาพแวดล้อมการทางาน
กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรพึงสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมสะอำด สะดวกสบำย มัน่ คง และมีควำม
ปลอดภัย อีกทั้ง กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรพึงปกครอง และบังคับบัญชำผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วยเมตตำธรรมและจริ ยธรรม พร้อม
ทั้งสร้ำงบรรยำกำศในสถำนที่ทำงำนให้มีควำมอบอุ่นเป็ นกันเอง
พนักงำนทุกคนต้องร่ วมสร้ ำง และรักษำบรรยำกำศแห่ งควำมสำมัคคี และควำมเป็ นน้ ำหนึ่ งใจเดี ยวกันในหมู่
พนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนบนพื้นฐำนของควำมเท่ำเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงควำม
แตกต่ำงทำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม อำยุ เพศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรู ้ และควำมสำมำรถ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องรับฟัง และติดตำมควำมคิดเห็นของพนักงำนที่มีต่อองค์กรในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ อง
โดยจัดให้มีกำรสำรวจควำมควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนเป็ นประจำในทุกปี เพื่อให้ทรำบควำมคิดเห็นของ
พนักงำนที่ มีต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และนำข้อมูลที่ ได้มำวิเครำะห์ ผลที่ ได้รั บจำกกำรสำรวจ เพื่อหำแนวทำงในกำร
ปรับปรุ งผลที่ได้จำกข้อคิดเห็นเหล่ำนั้น
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สิทธิทางการเมือง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยึดถือหลักปฏิบตั ิดำ้ นควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จึงมีนโยบำย
บริ หำรงำนตำมกฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่ฝักใฝ่ กำรเมือง และมีควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมืองอย่ำงเคร่ งครัด
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กคนสำมำรถให้ควำมสนับสนุ นเป็ นกำรส่ วนตัวต่ อ พรรค
กำรเมือง นักกำรเมือง หรื อผูส้ มัครชิงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้ตำมควำมต้องกำรของตน ตรำบเท่ำที่กำรสนับสนุนดังกล่ำว
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรื อโดยอ้อมกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อเกี่ยวข้องกับเงินทุน หรื อแหล่งทรัพยำกร
อื่นๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนคนหนึ่งคนใดดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ในลักษณะที่เป็ นกำรกำรชักจูงหรื อผลักดันในรู ปแบบใดๆ ต่อกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำน
คนอื่ นๆ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อ พนักงำนให้ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ นหรื อดำเนิ นกิ จกรรมสนับสนุ นพรรค
กำรเมือง นักกำรเมืองหรื อผูส้ มัครชิงตำแหน่งทำงกำรเมือง
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ความรับผิดชอบต่ อสังคมและการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
บริ ษทั ยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยหลักกำรบริ หำรและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจรรยำบรรณ ตลอดจนมีส่วน
ร่ วมในกำรพัฒนำสังคม โดยคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับกำร
มีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษทั ดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริ หำรจัดกำรที่มีควำมโปร่ งใส ประกอบกิจกำรด้วย
ควำมเป็ นธรรม มีประสิ ทธิ ภำพและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยคำนึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภำคส่ วน มีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตใน
กำรดำเนิ นธุรกิจร่ วมกัน มุ่งมัน่ สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำ รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีมุ่งเน้นกำรทำ
กำรค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั มีเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุก
รู ปแบบ รวมทั้งมีมำตรกำรป้ องกันและบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนทุจริ ตอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ปรำศจำก
กำรมีส่วนร่ วมในกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชนและปฎิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม บริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของ
กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนยึดตำมหลักควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน โดยบริ ษทั ได้สนับสนุน
ให้พนักงำนทุกคนเคำรพในกำรปกป้ องสิ ทธิ ของตนที่เป็ นกำรกระทำที่ไม่ละเมิดต่อสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิ
ตำมหลักสิ ทธิมนุษยชนบนพื้นฐำนของศักศรี ควำมเป็ นมนุษย์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ในด้ำนกำรปฎิบตั ิต่อแรงงำน บริ ษทั
ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำนหรื อทำงำนเกินระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงกำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก และบริ ษทั ยัง
ได้จดั ให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด ตลอดจนให้พนักงำนได้พฒั นำฝึ กฝนทักษะควำมรู ้
และเพิ่มพูนศักยภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งมี กำรเลื่ อนตำแหน่ งโดยพิจำรณำตำมผลปฏิ บตั ิ งำน ไม่เอนเอี ยง มี กำรกำหนด
เงื่อนไขกำรจ้ำงงำนของพนักงำนที่เหมำะสม และให้ค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม
4. กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั กระตุน้ ให้พนักงำนมีจิตสำนึกเรื่ องกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
กำรนำทรั พยำกรกลับมำใช้ใหม่ กำรใช้พลังงำนน้ ำ ไฟฟ้ ำอย่ำงคุ ม้ ค่ำ และกำรจัดกำรกับของเสี ย รวมถึ งให้ควำมรู ้ ถึ ง
ผลกระทบที่ก่อเกิดจำกกำรไม่รักษำสิ่ งแวดล้อม
5. กำรร่ วมพัฒนำชุ มชนและสังคม บริ ษทั ให้กำรสนับสนุ นกิ จกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุ มชน ตำมควำมเหมำะสม
รวมทั้งส่งเสริ มให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จกั กันแบ่งปั นสิ่ งดี ๆ
ตอบแทนสู่สงั คมใกล้เคียง
ทั้งนี้ ในกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจตำมกรอบนโยบำยข้ำงต้น และก้ำว
ไปสู่ อีกขั้นของกำรพัฒนำกำรดำเนิ นงำนที่ครอบคลุมถึง สิ่ งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแลกิ จกำรทีดี เพื่อเสริ มสร้ำง
ควำมมัน่ คงทำงธุรกิจ และควำมมัน่ ใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่ำงยัง่ ยืน
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ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยึดมัน่ ในกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนิ นกำรเองและร่ วมมือกับภำครัฐ ตลอดทั้งผูท้ ี่
ทำงำนภำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม และสร้ำงเสริ มควำมสัมพันธ์อนั ดี
ต่อสังคม ร่ วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อ
กำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ อง บริ ษทั จึ งมุ่งมัน่ ที่ จะผลักดันและสนับสนุนกำรดำเนิ นงำน
ต่ ำ ง ๆ ให้ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ มน้อ ยที่ สุ ด พร้ อ มทั้ง เสริ ม สร้ ำ งอำชี ว อนำมัย และควำมปลอดภัย ในกำร
ปฏิ บัติงำนแก่ ทุกคนในองค์กรด้วยกำรจัดหำหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นกำรยกระดับควำมรู ้ และเสริ มสร้ำง
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับนโยบำยสิ่ งแวดล้อมขององค์กร และเพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจควบคู่กบั กำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่มีผลใช้บงั คับ
และให้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่ ผลบังคับใช้
ดังกล่ำว เพื่อกำรนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะส่งเสริ มให้พนักงำนทุกคนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม และ
ส่ งเสริ มให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อม และจะดำเนินกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนทุกคน
เข้ำใจและปฏิ บตั ิตำมพันธะสัญญำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ด้ำนสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมกำร
ปล่อยของเสี ยให้อยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนที่ ยอมรั บได้ และกำหนดให้มีกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วและอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
โดยให้ควำมร่ วมมืออย่ำงเต็มที่กบั เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้พลังงำน สำธำรณู ปโภค และของเสี ย เช่น น้ ำ ไฟฟ้ ำ ขยะมูลฝอย ฯลฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจำกัดอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดย
กำรลดกำรใช้ ใช้ให้คุม้ ค่ำ และนำกลับมำใช้ใหม่ มีกำรปรับปรุ งวิธีกำรดำเนิ นงำนและเสริ มสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนและวิธีกำรที่ กำหนด พร้อมทั้งดำเนิ นกำรปรับปรุ งเพื่อลด
อุ บัติ เ หตุ และป้ อ งกันกำรเจ็บป่ วยจำกโรคที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกกำรทำงำน เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งที่ จะน ำไปสู่ ผลกระทบด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำน
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การรักษาและการใช้ ทรัพย์ สินของบริษทั
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มิให้เกิดควำม
เสี ยหำย สู ญหำย และมิให้เกิดกำรนำทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไปใช้อย่ำงไม่เหมำะสม ไร้ประสิ ทธิ ภำพ และไม่
เกิ ดประโยชน์ต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงเต็มที่ อี กทั้ง มิ ให้มีกำรนำทรั พย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
ทรัพย์สินดังกล่ำวหมำยถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหำริ มทรัพย์ อสังหำริ มทรัพย์ เทคโนโลยี
ควำมรู ้ทำงวิชำกำร เอกสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นควำมลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยสำธำรณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ
ประมำณกำรทำงกำรเงิน ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล เป็ นต้น
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การดูแลติดตามและการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
บริ ษทั ได้กำหนดแนวทำงในกำรติดตำมกำกับดูแลกำรดำเนิ นธุ รกิ จและกำรปฏิ บตั ิงำน ให้มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อ
ส่งเสริ มให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนดำเนินธุรกิจและปฏิบตั ิงำนในนำมของบริ ษทั ด้วยพฤติกรรมที่เหมำะสมและใช้
เป็ นแนวทำงในกำรพิจำรณำหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เสี่ ยงต่อกำรขัดจรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจเล่มนี้ถือ
เป็ นกำรทำผิดวินยั พนักงำนอำจถูก ตักเตือน พักงำน หรื อปลดจำกกำรเป็ นพนักงำน
1. ถือเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและพนักงำนที่จะต้องรับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณอย่ำงเคร่ งครัด
2. กรรมการ และผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจน ส่งเสริ มสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
และไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิ ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย จะต้อ งด ำเนิ น กำรให้มี ก ำรทบทวนจรรยำบรรณธุ ร กิ จ อย่ำ งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้
จรรยำบรรณธุรกิจมีควำมเหมำะสมกับภำวกำรณ์ และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่อำจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลำ
ในกรณี ที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนคนหนึ่งคนใดมีขอ้ สงสัย หรื อประสบปั ญหำในกำรทำควำมเข้ำใจหรื อ
ประสบปั ญหำในกำรปฏิ บัติ ตำมจรรยำบรรณธุ ร กิ จ หรื อกรณี จรรยำบรรณธุ รกิ จมิ ได้ก ำหนดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไว้โ ดย
เฉพำะเจำะจง ขอให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนทุกคนพึงตั้งคำถำมเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำวก่อนที่จะตัดสิ นใจดำเนิ นกำร
อย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด ว่ำเรื่ องที่จะดำเนิ นกำรนั้นเป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมำยหรื อไม่ และเรื่ องที่จะดำเนิ นกำรนั้นขัดต่อนโยบำย
ค่ำนิ ยม และวัฒนธรรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อไม่ และเรื่ องที่จะดำเนิ นกำรนั้นเป็ นเรื่ องที่สังคมยอมรับและสำมำรถ
เปิ ดเผยต่อสังคมได้หรื อไม่ และเรื่ องที่จะดำเนินกำรนั้นจะทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชื่อเสี ยงและภำพลักษณ์ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่ และเรื่ องที่จะดำเนินกำรนั้นส่งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
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การแจ้ งเบาะแสและรับข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คำดหวังให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนร่ วมกันสอดส่ องดูแลกำรปฏิ บตั ิตำม
จรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดำเนินกำรให้มีช่องทำงในกำรร้องเรี ยนกำรกระทำ
อันเป็ นกำรฝ่ ำฝื น หรื อเป็ นกำรละเว้นกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และได้กำหนด
แนวปฏิบตั ิในกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่ องรำวร้องทุกข์ หรื อร้องเรี ยนกำรกระทำอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื น หรื อเป็ นกำรละเว้น
กำรปฏิ บตั ิตำมจรรยำบรรณธุ รกิ จไว้ โดยบรรดำข้อมูลที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรี ยนจะถือเป็ น
ข้อมูลควำมลับ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะทำกำรเก็บรั กษำข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงดี ที่สุด และผูร้ ้ องเรี ยนจะได้รับควำม
คุม้ ครองไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้งในระหว่ำงกำรสอบสวนและภำยหลังกำรสอบสวน อีกทั้งจะดำเนินกำรกับบรรดำข้อร้องเรี ยน
อย่ำงเสมอภำค โปร่ งใส และเอำใจใส่ เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ำย โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำสอบสวนข้อร้องเรี ยนอย่ำงเหมำะสม
และเป็ นธรรม
ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ผ่ำนทำงช่องทำง ดังนี้
ก) ไปรษณี ย ์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว
เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
ข) โทรศัพท์ : 02-553-5000
ค) E-mail : whistleblowing@triton.co.th
ง) เว็บไซต์บริ ษทั : https://www.triton.co.th/th/corporate-governance/#th-whistle-blowing
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
1. รวบรวมข้ อเท็จจริ ง เมื่ อมี ผูร้ ้ องเรี ยนการกระทาใด ๆ ที่ ฝ่าฝื นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั สถานการณ์และตามความเหมาะสม เพื่อดาเนิ นการรวบรวม
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อการกระทาความผิดกฎหมาย หรื อการฝ่ าฝื นหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณของบริ ษทั หรื อการไม่เคารพสิ ทธิ มนุษยชน หรื อการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรื อ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องนั้น ๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้ อมู ล คณะกรรมการสอบสวนจะเป็ นผูป้ ระเมิ นผล และกลัน่ กรองข้อมูล เพื่อ
พิจารณาขั้นตอน และ วีธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
3. การสอบสวนข้ อเท็จจริง ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ผูถ้ ูกร้องเรี ยนมีความผิด
จริ ง ในกรณี ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริ ษทั แต่หากเป็ น บุคคลภายนอกซึ่ งได้
กระทาการนั้น ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั จะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ
4. รายงานผล ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
เปิ ดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องประเด็นสาคัญและมีผลกระทบต่อความเสี ยหาย ต่อบริ ษทั ให้รายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร
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ระดับสู งสุ ดของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมหาแนวทางป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิด
กรณี ดงั กล่าวซ้ า
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรื อผู้ทใี่ ห้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุม้ ครอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความ
เสี ยหายใด ๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้บริ ษทั สามารถรายงานความ คืบหน้า ชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อ
บรรเทาความเสี ยหายได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2. บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยชื่ อตัว ชื่ อสกุล ที่ อยู่ รู ปถ่าย หรื อข้อมูลอื่ นใดที่ สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้แล้วดาเนิ นการ
สื บสวนว่ามีมูลความจริ งเพียงใดหรื อไม่
3. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย
ความเสี ยหาย แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ น
ธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน
5. ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบหรื อปฏิ เสธการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับความ
คุม้ ครองจากบริ ษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือเป็ นเหตุที่จะลดตาแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรื อดาเนินการใดที่เกิด
ผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียนทีเ่ ป็ นเท็จ
หากบริ ษทั พบว่า การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้วา่ เป็ นการกระทาที่มีเจตนาไม่สุจริ ต
เป็ นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสี ยหาย ในกรณี ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของบริ ษทั แต่
หากเป็ นบุคคลภายนอกซึ่ งได้กระทาการนั้น ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั จะพิจารณาดาเนิ นคดีตามกฎหมายกับ
บุคคลนั้นๆ

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
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